


 . دماجتا لوطب زورکی
 ادج ناشناسمه زا یگیدمه طاخب

 رد ناعتماقا ماگنه

 یتاعوبط«یاهساکع اهراب مر

 سکعودن ویلپ لب ناژ وامش زا
 روطنیا ارب انب .دن اهتفرگ

 کا رب یل اجر گی د؛دس ریم رظنب هک
 و یتسود طباور ندش رکنم
 یقاسب  ناستیتاساسحا
 . دی (هتشاذگن

 نپ دب نزد دهن
 هدنیآ رد دوطچ یب هقالع و
 یمنیزاسب یملیفرد قاقتاب
 1 دینک

 سردن ۲ الوسروا
1 

 یزاب یارب ار نامیاب | رقام هک

 رضاحلاح رد امش 8

 ساتسحا یلعف تیعقوم دد و
 یتخبشوخ نز هک دینکیم
 5 و دیته

 رگ دن زز
 ساسحا یدچ ال

 هکنیا زادیسرتیمن 8
 نیاب دناوتب یزیچ ای یصخش
 یاهمطل امش یتخبشوخ
 1 دزاس



 نلاوا رد هک اش

 دی |هدرک تک رش دن اب زمیج ملیف
 هب عجار هکد ی امرفب تنکعم
 هچ ۰۰۷ رومآم یاهارجام
 ٩ دیراد یاهدیقع

 تافصز| كي مادک زا ۵
 ناتشوخرتشیب ودن وعلب لپ نا
 1 دناهدشوا قشاع هک هدمآ

 هک یبلیف نیرخآ
 ؟تسیچ شمان دی اهدرکیزاب

 : منک حرط یاهمان ک

 ضوعا رزیچهمهو داد
 نیاربانب .دشنم یتحاران تعاب و درک

 ,ميهانت نامیک دنژرکشن دایف تار
 هک منک یم روصت :سددن ال وسروا

 هعبلا) هن اب نمی ملیف دننام یملیف چیه
 (ماهدرک یزاب نآ رد

 عقاورد یلو .شی اهیکن اویدزا دیهاوخب
 یزرطبتسا رداقهکنیازا ,یتدوبیعل اجخزا
 .دشاب یتاساسحا درم یتدرکت رواب

 .] :سردن"آ الوسدوا

 یرادی رخ.دن | هدرک ۳
 لوا لرد یرناکنوش هجیتن ردو دوب هدش
 و زرلسرتیپ و دوبن راد هدهع ار ملیق
 ارم لباقم یاهار ملیفرد ندلوه مایلیو

 ناتداو یولیس

 : دلج تشپ
 ژرباک لکیام
 : طسو ولب ات

 زیلول یرج

 زیزع هدنناوخ
 دد ام راک هیاپ و ساسا

 کج ادیت دیدج  هدود
 امناتناوخ و تیاعدرپ هضند
 ایاهتک نیا و تسا هدوب
 لوبق ددوم عطق دوطب هک
 ام گرحم یورین اریز تسامش
 همان اهنت و اهنت ءاد نيا دد
 :تساهدوب امشین ابیتشیوامش یاه

 هک لباقتم یداکمه نیا
 و دهآ دوجوب امش و ام نب
 یثامنعاد ساسارب ام هکیراع
 هلجم ؛ میاهداد ماجناامش یاه
 تسا هدناسد یاهیاپب اد امش

 هنوگره نودب نآ زا ریت هک
 دداهنت ه یئوک هفازک و قارغا
 و ریظن ی ایرشن نیب
 دد هکلب درادن و هتشادن هقیاس
 زا زین یصاصتخاتایرشت رد
 تیمقوم نیرتالاب و نیرتهب

 .تساهدو داددوخربی
 تلاسا لیلد دوخ نب

 میاهدرک باختنا هک سا یهار
 رب ماگ زین نآهماداقیرط دو

 ندنام دح نیمه دد اما
 را ه :زدژ اجرد حالطصاب و
 تیامحورومیطق روطب هنو تسام
 .امشتساوخو

 و دوریم شیپ نامز -
 و اهراک یهمه نامز اب هارمه
 تمدخیهمه و اهتیلامف یهمه
 :تساتف رشیپ ولوحت لاحرد اه

 دوخیاههدی اب زگر ه رشب
 اریذ دراد مه قحا و دمرتمت
 سگ لاحردآبت رتامقوت هنماد
 . دشابیم

 لاحردام ژاریت هک میتفگ
 ی رک

 ش

 شخبتیاضدوبوخ
 تهجددیمادقا هنوک رهو تسا

 تسام نامژاس یارب یاهزات

 نونکا هکاد یثاج
 تسا هدرک ژاب اه
 یتحو دداد ظوفحم

 بی اتزا ریغ ام اما - مرکشتم
 یم و هدرک هشيمح هک یتایانعر

 میتشاد مه یرگید مقوت دینک
 - دوب امبلاطم زاداقتنا نآو

 » زاین نیا هداومه

 مهاوخ تبحصامکاب مهزاب
 ریب درس . تشاد





 «هناورپیمرنب زأ ورپ و صق ر-1
 (شفنب گنرب) فافش یریرحرد

 تسوپ گنرمک یتروص هنیمزرب
 هدنزا رب هرهچنیتسخت هزاوسنارف
 بشکیورازه یاههن اسفاهک تسوا

 اراهاسمرح یاهمناخ هدازهاشو
 نیا یا

 زاوسن ارفدوجونز,یهاتوک تاظحل

9 
 یاخایّژرب دوخ ینامسج بلاق زا

 هوم دا

 راد. قرف زا برق هک یفناف
 نکنم تنش اما رب هدناوهم
 سابل نیمه اب , داو هناورپ
 ناخ رتخد» ملیفرد «یاهناسفا
 هبو دوشیم رهاظ « روفتور یاه
 درپیم و دصقریم یمرن و یکباچ
 .دنکیم یزابو

 نیلوادلیعسا ادیب
 داش دناهداد بقل (شیرتید)

 ًارهاظتلاحو دنلب راولش رطاخب
 اتزاوهادص تایم اما .شاهنادرم
 :تسا نز هک دیمهف دوشیم دوم
 راولغ:ریمشکر ول وپ .دنلبیناراب
 هاگیهت یور هک یدنبرمک و مشپ
 سابل نیا دنیوکیم .دوشیم تباث
 دنراد مه قسحو تسا «پماو»
 بلاق رد. دوکیمت ننیآ زا رتهپ
 درک داقتثا درم تنوشخ هب دره
 درفزگا :داد ناعن ار شتیویع و
 یزاین دوب نینچ دوخ یایلرد

 ادیپ نز فیصوت هب
 اد یزتناف دمنیا مسا ۳

 «داس» ایلوهل اوب لیتسا
 زمد تلاح نآدیاش لوهلاوبا زا
 دناهتشاد روظتم اد شاهبذج و

 :تفوتخ روطم «دامه هزایدو امآ
 «مسیداس» هک نامع

 رگید هاگنكي ... تسواببوسنم
 اولش و زولی « دنلپ همکچ هب
 . «وب» وکیرتزا نابسچ و مهرس
 و گند نامح زا یتروپسا هلیژ

 دننام قالش گان یمرچ دنبرمک

 نیا هک دینکمسجم و دیزادن ایپ
 هابود تسوپرب هک كباچ

 اجزا ناهگان تسارداق , هدونغ
 زالبقو دزیخرب یتفطالم هکنآ ز

 دیاشکب ارنیمرچ دنب رمک , دنکب
 شیوخدرم هدرک ربو دناخرچبو
 , ددوآدورف

 , قشعرد

 دم | هتشاذگ

 ژاوسنارف هک دینادب یلو

 تسین تسیداس هج

 |یکنوسفا,لامک رد,ناشخرد-۴
 بسانم تافص مادکچیه اهنیا
 یابیز سابل نيا رد زاوسنارف
 رحس رتشیب همهذآ و .تسین یاهرقن
 اد اپورا تو كيتن امر

 نياو لایخیاهب ات هنکیم ءاقلا

 یئالط گنرمسجتاب ,وسیک زیگنا
 یاهرقن كنراب یتفکش نراقتنآ
 تساکاهرقن مهدتب مک .درادنهاریپ
 دیفسی«|نناگ را» زاهقی نویپابو

 هولجنز ,شیوخ لامک ردو دوجو
 هقیاب همک دراهچتک . دنکیم
 و كگنت ودنلب راولشو هایستسوپ
 نیتمانز ۰ هتسبهقی دیفس رولوپ اب

 هک دنکیم یفرعم اد یئیکنس

 یزیمآ قوفت اما ,راکشآ داضت
 تنآ
 ی

 دیدج نردمو هنارتخد یاهدمرب  سابلنیاددژاوسنارف . تساهنانژ
 وراو مامتایزونه, هنارسپكادنا یتلاحاب

 كامل رود زاوسن



 هدرک یگ دن ز مهزا دود
 شیپمه قالط هناتسآات و

 .دن دن امنآ رهت رد زورود
 و اهنفلت اب ,شیپ هتفه

 یدیلاهیناج اب !«تاقالم
 لتهرد ناتراو یولیسو
 تدوص اهنآ تماقا لحم
 ی و سی





 :یئاضد میاقآ

 ملیف هلبود هب عجار
 هلب ود .مي اهدرک ضرعمهالبق
 اب رگا ؛دداد ادامجرت مکح
 تبازیلا ) ترزب راکهانگ ماجنا لماک و بوخو تن اما
 .(یوراهسن رال -رولیت یرجایب تمحززاب دشاب هتفرگ
 ملیف ترگرامنآ زا - ۲ شا هفیظ و رولب ود نوچ تسا
 كن ارفزا و(شایع) «رگنیوس» . دشابدب رگاو هداد ماجنا ار
 جاددزا » یاهملیف ارتانیس  دشاب اهدا ریا همهلمحتم دی اب
 هلمح» « «نارحب هناتسآ رد راک دنچره هلب ود تهج رهب
 رگم سکچیه » و « تسایفیرظ و قیقدو ساسح
 دوجوم نارهت رد « ناعاجش . . تسین لوبق «رنه» ناونعب
 . تسا  اجنیاردامهچن ۲ هتشذگ نیا زا

 یاهپ وت : اهن ا درگ راک ۳ ای ) مینیبیم هلب ود ناونعب
 س (نوساتیل ,یج) نوراوان  هداسولهس هلیسو (میونشیم
 -ناج) هم هام دد زود تفه یتمیق رهب تسا یچاشامت ندن ادنخ
 اپ صنک - (:رمیاه نا خم تمیق هب یتحس هدش هک
 (یتی و هیکنم فزوج) هنهرب هثیپ رنه یلصا تاملک ندرک
 د(لیمود .بلیمس) نامرف هد یهاگ هکنیا -ناتساد لصاو
 - ( رجنیمرب وئا ) سودسکا . ملیفكی یاههشیپ رنه ناهدزا
 - (زک اه دراوه) ووارب وید یرپ لگ »یون رفابیئاکی رمآ
 داهد(نازاک ایل ا) ژادن (راب رد [«منممنمرا وس هکی هلیمج» و «نوج
 گکر زب رارف - (تید نیتدام) .  تساجنیا زا میونشیم اد
 میجدرل - (سجرتسا ناج) . زا اد امش روظنم لاسح رهب
 . ( زک وربدراچیر)  «اهرولب ود  نایاقآ لیلجت»
 هک هچنآ « ميیديمهفن تسرد
 رتخد) نیت دامایدالک و (ارتانیسكنارف رتخد) ارتانیس یسنان 8 یددوبیاب یلع یاقآ لباقبلغا افساتم مياهدیدام
 « دننکیمرکف ناوجهکاهن [یارب»ذاسپ رگیدرابکی (نیت رام نید ۳ .تسین لی : ده بک 5 ذ لیلجت
 نا نآهراب ددار 7
 .دنیامتیم یزاب « یتیکیب » هب موسوم یملیفردمهاب یکعنم هجم رد ال ام ملیق دوپکوسومربکایلعیاقآ

 هسیهت ناتسلکتاردهک «رنیربلوی» هزات ملیف لا میقفاوم امش اب و مياهدرک :(زاریش)
 نآدد قورعم ناتسادنآ هک دوجومامشیتساوخرد تالجم

 .دوبهدش مارح و فیح ملیف . تمیق لداع» دیناوتیم .تسا
 همان زا تسقنيا زا لاحرهب لاسدا ربمت اب لوپ اهنآ

 زویرت » تک رشابزین و «ینالوطلثود»هب تسموسوم. دوشیم
 . داد هدهعب «نیک انآ نک هارینادرگ راک. « دراواح

 «نیلفناو»تک شابتسا یملیف «یجراخدرم 8 نآرد» : هکدمآ نامشوخ امش .دیگ امرفب
 دهدیم ماجنا «ولاگ ماس» ارین ادرگ راک شوخ هشیپ رنهزا وید ب ملیف

 ملیف هک یناوجنادرگ راک «نیاتسرولیستویل ۱» 8 «ادوب رتادصشوخ و رتصقر : این نسحنسحیاقآ
 ول اب تن | ابتک » تکش اب اد دوخ

 -نیرتاک »ملیفنیا .دنکیمهیهت «لتسامورز » و «لوتوارتیپ»
 سابتق ۱« اشدران ربجروج»ث|یاهماب

 عج «گددناج» مليفنیل وا
 :(یهاش)یئالکیلع یاقآ من « یتفروت هکیتقو زا »
 ترب ملیف نیل وا - ٩ تشحو»شعلیف نیرخآ ودراد
 «ناداکتیانجتبقاع» رتسکنل نیرته . دوب « باتفآ رد
 ةنیانادرگداک .تشادما  یددرهامرظن هب وا یاهملیف
 , هوب كامدویز تربار . (هارعگ :نارهتدد) نزبار
 تفیلع یرمگنتوم ۲ مامت « هاگهانپ یوجتسج رد
 .تفرگن راکسا یملیف چیه رو  باتفآدد تشحوو هاشنادرم

 بامنذاو ددادمان «ریب
 . تسا هدش

 . «كيرتيمد دراودا» دیدجلیف 8

 راچ » نآ لوا ناکشیپرنه و دراد مان

 . .دفتسه « لشنلیمیسک ام»

 » - «نوملكج» 8
 ۷ درایلبپدام رظنب نموین اش تالاوتس هب - ۲ «وول »هب موسوم دنتسه یدمک ملیفكی ناکشیپ رنح «نیوانین»

 سقم ویتساد ملیف نیرتهب و یبلطم دد الصتمراکساهراب رد

 . دوب دوالد تفه < نیئوک .. ؟داکسا هچخیرات» هب موسوم
 خساب هدشپاچ هلجمرد البقهک
 یلاضد ریما یاقآ . میاهداد

 یر دن هک یلوحت - ۴
 : (سولاچ)  وحن ناب هداد خرءامارهنیس»

 نانک راک تامحز هکنیازا نو یر
 تساروچ ام اهورنا هلجت نیا ثكي اب نیب دودهس یاجب دیدج

 دسیرادیم تسوک ار هلجم يح ۰ دنوشیکدادربملیفنییرود

 . «رنادویالک » ینادرگ را
 ؛ اه«تنیلف» یرسرد یزابزاسپ «نرباک زمیج»

 ینادرگراکب « ۳هدامشبآ هاچ » مانب دنکیم یزاب یملیفرد
 :زمیج»-«کالبتراگ رام»تک شابو . ماهیرگ مایلیو
 «لدت ولبنوج»و

 تکشاب یملیف ًاقحاس هک « ودنوح » ناتسادنا ال
 تک رشابب دوشیمهتخا- یاهزات ملیق ,دش هتخاس «نیوناج»

 «نیزتاکیل»ینادرگ راکبو «رولیتترب ار»
 و «نیواناج» تکرشاب «یکنج نکاو» ملیفرد القل

 ناگشیپ رنه نیا ؛«یدنک ترب »ین ادرگ راکبو «سالک اد رک»

 و

 « روب

 زاک رهم اضددمحم یاقآ

 : لصا
 سرک ول :اههشیپ رثه -۱

 وه» :دنراد تکرش نین تربار» -«نیونانیک » -«لیکد
 .«زنداب انآوجمو «زناویایج» -«رکاو

 املپس



 ؟ دراسیناو » یسیلکنا هشیپرنه هس 8

 یئاکیرمآ ملیف كيرد «زکنیمه دیوید»و « سیره دراچیر»
 یزاب « تولماک» هب موسوم « ناگول آوشوج » ینادرگ راکب

 «زیرفجلنویال»و «ورنوکنارفهرگید ناکشیپرثه .دننکیم

 « لادج یاربرفس » نادرک راک «نوسلین زمیج» 8

 تک رش ابو « نملتنجنب » هب موسوم دزاسیم یاهزات ملیف
 کیمفل ازهو «زلیامارو» -«رویوسیلد»

 ربب»:بیجع ماننیا ابدوشیم هتخاس یاهزات ملیف

 رارق رب رهش هموحزا یرتخداب هک رزب رهشرد ارترشع طاسب
 نادرگ راکو «نوسکجنآ هو«الاویالاناکشیپ رثه !«دنکی
 ۰ ری ریش یاههدعو) «رلیهروترآ»

 | یملیف «داذردام ناکدنززاب» 8
 . «روینوج نملو مایلیو»و «لسار

 لاحرد « بیقعت » ملیف نادرگراک «نیروتدآ» 8
 ةثیپ شه .تسا «دیالک و ین ای» هب موسوم یاهژاتلیف نتخاس
 .یکیم»هب موسوم نیرکید ملیف هشیپرنه ,«یتیبنراو» لوا
 .تسا «یوونادیفهوا یزابمهو تسا «ناو

 هب تسا موسوم « یلسیرپسیولا » دیدج ملیف
 رتخد یرس كي هفاضاب و (... هتسهآ) «وربهتسآ ,ایبهتسآ»
 -«چیرناج» ینادرگ راکب !لکشوخ

 9 ۰ تراوتسا»نادرگر او «یدنک دوجهو«تیلفناووج»
 . دنعابیم «ربتژود

 ترسیار» هکتسا یملیف مان «هایس شید حور» لق
 «فنیتسوی رتیپ »ناگشیپرث» .دنکیمیتادرگ راک «نوسنویتسا

 .دنتسه «زنوجنیدهو «تشهلپ نازوس»

 .. میدا زگساپس و تقوشوخ
 یدامیب هب مه امش رهشیاه امنیس

 یاهن اتسرهشیاه امنیسیمومع

 نل اسعضو .دنتسهالتبم رگید
 و زیگتافسا بلغا شیابن و
 رستزیگن افسا اهملیف عضو
 اهامنیسنی (بل اغنآ ریدم.تسا
 یچاشامت هک دننادیم نوچ

 3 ننقق چیه ین اتسرهش

 اتم اب هک تسا نیا تسا
 هداوآ ثلادبع ملیف تحاصف و
 شرایتخا ددا ر(نرتسو كبس هب)
 ابن :قحزا اما . دن راذگیم
 ین اتسرهشتب رثکا هک تشذگ
 مهار اهملیف نیمه زی زعیاه
 یاهرلیف و دن راد تسود
 مدعویرهمیب اب لیصاو بوخ
 ۰ دوشیم ورب وز اهن ۲ هجوت

 : رونمان زی ورپ یاقآ

 «سودک ا»ملیقكيزوم
 كيزوم نیرتهب راکسا هدن رب
 + دوب لاکیزومریغ ملیف نتم
 تسدب یرگید راکسا ملیف نیا

 . درواین

 یناقوف اضرهالغ یاقآ

 :یناریمش
 كينکت هتفدمهب ور -۷

 نآ یوتحم زا ملیف بلاق ای
 یلک دوطب ملیف . تین ادج
 ره اد یلاغ موهفم كي دیاب
 رت قیمعورت ر قم و رت ابی ز هچ
 مهكينکت هجیتن_رد,دن اسرب

 تی اس نسیا تمدخ رد دی اب
 رهب زاسلیف الاح , دشاب
 لسوتمدهاوخیم هک یاهلیبو
 دن اوتیم هکی کینکت رهب و. دوش
 ...دهد ماجن | رتهب ار راکنیا

 جرتج» هب عجار ۲

 ناونعب نوچ «یرسگتن وم

 یعلیف وازا هدنب نیا زاسلیف
 یرظن دن اوتیمن تسا هدیدن
 دی دیاش «داماس» ملیف.دحدب

 نآب هن یلو دشاب هدوبن
 غیلبت اهیضب هکیروش

 .دن درک ی م
 بتارسم نی رت ه امیمص

 امش . دی اد ام تدارا
 میهاوخدنمچرا وزب زع هثیمهار
 .تشاد

 ول

 :یتشهب تحدم یاقآ

 هماج حرطنآب ها اشن |

 تیامح.دن اشوپ میهاوخ لمع
 مژالام یارب عقوم نآ ات امش

 :هداز هللاحود یاقآ

 ارچ دیاهدومرف هکنیا
 دوشیمداقتن | اهملیف یضعب زا
 اهنآیهگآ لاح نیع رد یلو

 للدم هوخ مینک ی م پاچ ار
 موسرم فالخرب هک تسا نیارب
 و تسین یهگآهدنب هلجم نیا

 دوشیمن نآ زا عن ام یهگآپاچ
 هداب ردآحی رصا ردوخررظن امهک
 ذداب دد...میداد ذاربا ملیف

 دی اهدیسرپ هک اهملیف عون نآ
 نی اش اوج.؛دوشیمددا و ارچ
 یاشامتب مدرم نوچ هک تسا
 نیارگا ًاملم . دن وریم اهنآ
 یسک تشادن یجاشامت اه ملیف
 یداریا رگا .درک یمن دداو
 یاشات اب هک تسه ین اسکی ته

 دازاب قن ور ثعاب اه ملیفنیا
 .عجاد ... دن وشیم اهنآ
 العف رگید رادهل ابند ناتساد
 ناتساد:تسین رسیم امش رظن ماجن |

 هظحالم ارام دیدجراد هل ابنو
 رد هللااشن | دیاشات دیل امرغب
 داهنشيپ هروم رد میتسن اوت هدنی 7

 مینکب یرکف امش

 لب اب )فل (.سهزیشود
 نازابسوه ملیف زا -

 یداسیز زیچ مینکیمن لایخ
 دشاب هدشفذح

 تفیلک یربگتنوم -۴
 دمی اشدرکن جاودزا تقوچیه
 زی دولیت تبازیلاو وا قشع
 رادقم و تسیعقاو یرصتخم
 یاههاگتسد تاغیلبت یتفگنه
 .دوب یزاسملیف

 ردآروخا نی و ناج - ۳
 نگاو» و« ودا دودل |»یاهملیف
 نی ارب انب تسا هدش رهاظ «یگنج
 بوخ شلاح هک دسریم رظنب
 . دشاب ملاسو

 :دادیاپ كمايس یاقآ

 ناشی اب عجار انا ایایفن هح
 نلآسکع .مینک رظن راهظا
 سکع,دیدرک هظحالمار نولد
 ددوم هک اریلاههشیپ رنه هیقب
 هدنیآرد زین دنتسهامش رظن
 .درک میهاوخ پاسچ رورمب
 .دیشاب قفوم
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 هر

 اب یملیف (( لایور ونی زاک ))
 - !دناب رمیحاتتسیب هد تک ر ش



 ؟ دنان رمیح
 گن رو شیارآ و سابل بت زم ,دنمهرب
 كي رد .دوشیمضوع هریغو اهروکد
 سن رت»هب لدبم«هشوب ادا راب »هنحص
 !دوشیم «ربوک

 لد 4 سردشآ الوسروا »
 یزاب اد ملاع هسوساج نیرتدنهت ورآ
 نون فورعم نوتسكل امیو دنک ی م
 هب ندنل داگل افا رتنادیم زا هک تسا
 رب هوالعیو هدش لقتنم وا نامتراپآ
 یمتا یلایرد ریز كي , لمجت عاونا

 گن رب یمامح « درم یشنم اتهدزاود
 هنیآ رسا رس باوخ قاطاو ندب تشوگ

 ! دراد
 باستک زا هنحص كسی رد

 دقاف) یلدنصكيرب هنهرب اردن اب زمیج
 رسیز زا و دن اشنیم ( نتشن لحم
 هنحص نیا . دنن زیم شنادب هب بوچاب
 زرلسرتیپ ال درک ملیف دشیمن اد
 لخاد نامه زا (هنحصنیا .دن اب زمیج)
 یلایورتمسقكی دراوتسا رکی یلدنص
 یاه روکدزا ولعم
 . دوشیم لگشوخ نارتخد و ترآ

 یاهتب راتس زا یئاتدنچكي
 وهیکنمفل و . (دیقف)تکهنب ملیف
 ب وزریاس لکیاسم « ردلیا ویلیب

 پاپ و تدآ پ

 هتشر ...ادیپ ان شرسنآ هکدن !هتخاس
 2-۳ ارجام تدحو
 .دل ول یماهارجام رد رظان كي لثم
 هویب نز كي نآرد هک یلاهارجام

 امنیس هراتس

 ! تسا حدش

 دوشیمدن اب زمیجرس قشاع (داکادوب د)
 هلمج زا) بلاق نیدنچ رد زرلس

 ,دیآیمدد(كرت ول زولوت و نوئلپ
 ملیفسنچدب درم لر زل ونسدوا

 یاهسکعاک راد اد«رفیش» هب موسوم
 هلیسوا رای هفورعم یاهتیصخش تخل
 بقلم «زرلس» زاب ! دهدیمرارق یذاخا

 «دن اب» اد وا هک س کر هدن اب زمیج هب
 ودزاسیم نیمزشقت تشم اب .دنک باطخ
 اد یلابی ز هقب ام تواضق باوخرد
 رتسگن ا)تفارجرج * دریگیم هدهعب
 رد دروخو دز هنحصرد (امنیس یمیدق
 نویلیم كي و تقو هامود هک )ونی زاک
 یریتتفهاب ( دش شا هیهت فرص رالد
 سیم اددوخ دنکیم كيلش بقعزا هک

 وندل وه مایلی و ؛ هیاوب لراش . دشک
 یاسژر زا نت دنچ زین نتساهناج
 ِدنتسه ناهج یسوساجد یاهن امزاس
 هدش دناب زمیج رس نمادب تسد هک
 راذگیمشن درگ اد تیرومام نیا

 اهدن اب زمیجامه ملیف نایاپ رد
 باست رپ اضفب کشوماب هک نآ زا دعب

 یلیخ ناگتشرق یاهسابل اب دن وشیم
 شرع و دنل ولیم مهدرگنادنخو داش



 امرهشرد

 ۸۵ ملیف شیامن

 ینیلف رثا «مرو» ملیف هدنیآةتفه عالطا رارتب

 .دیایمدد شی امن ضرعمب یرسک امنیسرد
 رسرب هک یئاهلاجنج زا زیزع ناگدنن اوخ

 یفاک ةزادن اب
 فلتخمبل اطم ءامنیسهراتسًالجمدد «شن ادرگ راک و

 .دن |هدن اوخ عونتمو
 : ملیق نیا هک مینک هفاضا دیاب ًاحیضوت ,لاحرهب

 هتخهک تساین ادرگر اک یگدن زا یتمسقلماش ملیف
 رد و .درادن نتخاسملیفای ونتفگ یارب یفرحو تساشیرمو
 شن ایفارطااب وا یاهدروخرب و طباورهب رادقمكي نایمنیا
 .تساهدشهجوت ءوا فارطا یاین داب یلکر وطب و

 لاححرش یدایزرادقم !رجامنیا مینیبیم هکیروطب
 هتشذگب یلاهتعجر اب صوصخب «دشاب دن اوتیم ینیلف دوخ
 و نیریش یکدوک نامز یاهساسحا نیا ردقچ و - دزادهک
 تسا فیلعل

 هددوآ تسدب یددعتم زیاوج «ینیلف» مر
 ؛ دوب نارهت رد شیپ اهتدم زا ملیفنیا زا یاهخسن و تسا
 هدربیورب یرسک امنیس ردهک میونشيم ه اتخبشوخ كنبا هک

 .. دمآ دهاوخ
 یتراجت ملیف كي مرد ۰ دشرک ذالاب رد هکن انچمه

 یاهیعالطایط «یرسک امنیس تهجنیدب و ,تسی .دنسپ مدرمایو
 یس یولج رد

 صوصخب دی ام رف یر ددوخآ ندید زا ,دننکینن ساسحا
 نیاو دوشيم هداد شیامن (یئایل اعیا) یلصا ناب زب مليفهکنیا
 طقف . هدرگظفح ملیف تلاصا تیمامت هک تسا روظنم نآب
 شاهدن زاس وملیف خراب دد ؛ یعماجحرشیط ملیفذاغآ زا لبق
 دشدهاوخ تبحص

 ناسانشامنیس و ناتسودامنیس همه هک تشنیا امدیما

 یگرزب كمك هلیسونیدب و دن ورب ملیف نیا ندیدب « یعقاو
 یلاهمیف نینچ شیامن زین نیا زا سپ هکدنوش بجوم ار

 1 ۱ تیریدم مادقا ًاعقاو ز نیا رد .. دبای همادا

 ناریدم هک تسا هتسیاش ردقچ و تسا رایب نیحت دوخرد
 رایتخا دد هکاد لیبق نیا زا یئاهملیف زین رگید یاهامنیس
 رد :شیامن یارب ,داددنهاوخن شیامن ارثآدوخ و دنراد
 .. دنهدرارق امنیسیا رایتخا

 ؛ملیفنیا یاشامتب مادقا میتفگ هکن انچمهتهج رهب و

 تساهدنزرا تمدخنیا لب اقمرد شاداپ و قیوشت نیرتک دزب
 نآ ام روظنم هتبلا ۰. درادن رب دد یدام عفن هن وگچیه هک
 و .دندنمهقالع ملیف نیا ندیدب ًاعقاو هک دنتسه ین ایچاشامت

 ! دز دنهاوخف تسد تارهاظت هب امنیس نلاس رد الامتحا

 دیدج
 طفاحادخ» ملیف 8

 دیدج لوصحم « نارهت

 یاررب ژور نلوم ویدوتسا
 ..تسا هدش| هدامآ شیامت
 نایکیچاخلوم اسار ملیفنیآ
 یروپو ؛ هدرک ینادرگ راک
 ارملیفلوا ط یتقن یگاثب
 . دیامنیم یزاب

 اابتابزمح 8
 تکرش ۰ ياوويد امنیس
 تیلوتساب یلووید امنیس
 هس ٌهیامرب اب ؛ دودحم
 تخادرپ ماهتلایر نویلیم
 تایاقآ تیریدمب ۰ هدش

 ت

 وسیچکییا-رفنیم یلع
 (یسومتشیه) یئایکنسح
 شیامنویندرک دزاوروظنمب
 تبث هب یرادامنیسو ملیف
 .دیسر

 رهوشهدازنشهد 8
 . یزاکمک تلعب هک اروپ

1 
1 
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 یاههنحص رثکا یچاشامت
 شن ذیاهملیف یرادربملیف

 یزابسوهب هرخالاب « دوب
 یاری و داتفا ملیف رد

 ]را ساز ات نوطتم :تیتع
 ؛دوب داریا دروم ایوگهک
 شقن نیلوا . درک لمع
 اب یملیف رد هداز نشود
 دهاوخ نیدرف تکرش
 . دوب
 ...كحتم

 یاهامنیس مدرک ۰

 ینوناک هک نارهت دحتم
 ملیف ناگدنزاس یارب
 .تساهدش هتخانش یسراف

 لامش رد یئامنیس نتشاد

 بیقعت تیدج اب ار رهش
 . دننکیم

 ردتیقفوم تروصرد

 نی اب « نانادرگراک و
 . دننک یراکمه هورگ
 رد لی بیرق رضاح لاح
 اب یسداق یاهملیف دص

 یراکمح

 . دوشیم هیهت

 لا دوجواب
 نانچمه,اهیچامنیس رثکا
 هبخاس هیدج قامئیس
 زاریغب نوک امه . دوشیم
 تسد رد هک یشاع امنیس

 دحتم یاهامن

 تسارارق . تسانامتخاس
 رد !یگامتیم  انامتعام
 رهشناریا یرتم لهچ

 امنیس نیا زاغ

 ملیف
 البق هکنانچح

 و ناریا وتیتسنا میتشون
 تیک وزیر لاسها ههنارف
 ملیف زا یرس كي شیاملب
 .دزدهاوخ یوسنارف یاه

 «رادوگ »ملیفشی امن زا سپ

 ملیف. هناوید یورییپمانب
 ردن اسکل آ شا«یگ دن زكي»

 ,دن |هدادشی امن آ
 و انلا»

 رگلورتسآ
 زین هتفه نیاردو

 «نارهت ظفاحادخ» ملبف زا یاهنحص

 چیت



 یقین وب بولت یاهملیف شیپ رنهب زک لی 0

 پرنه نیرتهب ناوتعب ( منکیم یسوساج نم )
 .تفرگ هزیاجلاس ینویریولت

 هدش یبزک لیب بیصن هک یاهزیاج - یما
 فرطزا لاسرح هکتسا امنیس دد داکسا فیدرمه

 هشیپرنه نیرتهب هب اکیرمآ نویزیولت یمداکآ
 . دوشيم هداد ین وی زی ولت

 تشادراهظاهزیاج تفایرد زاسپ یب زکلیب
 هزیاجنیا ددیمهم مهسنمداکمهو تسود بلک اب

 مينکيمداك مهاب میتكي ءاضعا دننام امنوچ دراد

 اشامت ضرعمب « نادرم
 .دش هدراذگ

 ملیف ود نیا هتبلا
 هلبود اد ود ره , یرخآ
 یاامنیسرد البق یسرافب
 دندوب هداد ناشن تختیاپ
 هخسنءاهشیامننیارد یلو
 .دوب نآ هسنارف لماک

 نیا هنک تنا ثها
 همادا تانچمه اههمانرب

 تبحص هک صوصخب «دبای
 لقم یگاه ملیف شیامن زا
 -« نز كسی و درمكي»
 4۳۱۷ شخبهو«لیواف ۶
 . مياهدینش ار

 شراذگ هک ای رمآ یامنیس
 ییکاب  دوب هداتفاثاریاب
 .. تساهدش

 ,هاگ آ اب تسا یراک هنهک

 ار شدوخ تسا هتسناوت
 رد ملیفكی ردیزاب یارب
 ره و گنهرف ترازو
 نیا ایوگ و ...دنکتامهم
 یاوسیاهجیتنیارب هرادا
 لگ »هو «باتهم رد لادج»
 موسوم یصخش زا.«ناطیش

 یارب « ؟ییدوهدرا

 و هعلاطم لوتشم ییروم
 تسایاهجدوب ذا هدافتسا
 رارتق شرایتخا رد هک
 .. تسا هتفرگ

 رد هک دنامن هتفگان

 کاربیل وزن ریسكياكي رمآ
 « دداد دوجو نادئمرنع

 دردسب رگید یتقو هک
 یرادربملیف یاهتکرش

 ۱ اریا اوتتامهمةیعنورپ

 یسکی زکم نزهاد كي اد ( هل انیدراک ایدالک)
 یوجارجامدرم راهچتساهدوب د (سنال اب كج)
 ترب اد ؛ نیودام یل ۰ رتسکنل ترب) یاهفرح
 ینفرد كيره هک ار (دارتسا اعدووو نایار
 سپ دومأم دن راد صصخت زیربگ و گنج زا

 یبسانم ما اهیاهفرح. دنکیم الرتخد نتفرگ

 هدرپ یور
 : ( یئاکیرمآ ) اه یاهفرح

 شرسمههک (ینالب فل ار) ی اکیرعآ یدرم

 هک یا هثداحرپ مرگ نرتسد نیا یارب تسا
 زا)امنیس یاهیاهفررح نیت هقب ابیاب زا یاهدع
 نآدد هثیپ رنهو ( زک و رب دداچبر :نادرگ راک
 اهن آ هداس روضحو پیت ًاعطف و دن راد تک رش
 دراچیر, تسایفاک هنحصب ندیشاب ناجیه یارب

 دودحات تسا هتسن اوت

 (میجدرل)دوخ یلبق
 نرتسونیااب زک و رب
 ان ملیفهرطاخ یدایز
 .دنکوحم اههرطاخژا ار
 : (یناکیما) پول هنپ 6

 ص9

 لگسشوخ سسمه « دوو یلاتات »
 هک تسا (ناناب ناي) كن ا كي سیئر
 یدژد «مرک » نامدوخ حالطصاب اییرامیب
 اد دوخ رهوش كن اب راک نياا رد و دداد

 یتالکشم رد ۰ دراذگیمن بیصتیب نیت
 شیپ مناخ نیا بیجع یرامیب سرب هک
 كي و ( كلافرتیپ ) هاگآ راکكي دی ایم
 نیارد زین ( ناشكيد ) سانتناور رتکد
 سدرد راچد یراتفرگ

 :تسا حرقمو نیریش
 :(یئاکیرمآ ) گنیئوب گنیئوب
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 یئاکیرمآ ربخم كي سیترک ینوت
 لگشوخرتخد اتهساب هک تساسیراپ میقم
 « ( رم تیمشا نیتسیرک ) یناملآیکی
 یک و ( لاو ۳ یاد ) یوتنادق و
 مادک ره هک ( یلاناذوس ) یسیلگنا

 دنتسه یئامیپاوه تکرش كي
 رد دوخ لامتراپآ رد و دراد یرسورس

 نودسب دنکیه یئاریذپ اهنآذا سیراپ
 رنگیدمه دوجو زا مادکچیه هکنیا
 تسا هاربور عاضوا . دنشابهتشاد عالطا

 ود هک «زیئول یرج » هکنیا ات
 هب ار دوخ و دسریمرس تسا

 یف ۰ دنوشیم

 رادت امهم

 رتخدزاورپ همانرب ًانمضو دریگیم هدعو
 یرسدرد راچد ینوت و دروخیم مهب اح

 ایاضق نیا عومجم . دوشیم هقب اسیب
 اب هک دروآیم دوجوب ار یبلاج یدمک

 مرک س یملیف شدوخ كيمک یاههرهلد
 نادرگراک . دروآیم دوجوب ار هدننک
 .تسا «جیرثاج»

 ؛ (یوسنارف) قمحا یلو ابیذ
 ۱۱۵ ۵ام

 ریتم وا

 دن هدیعخب یتراجتنیمضت اردوخ یبرجت
 [سوسع نگو لام تریقعت : دادوک)
 تیژیرب هک تسورانیلومراودا نیا الاحو
 دوخ هنایوجوتو و یدمک ملیف روحم ار
 ملیفویارو زنیک رپینوتت] . .تساهتخاس
 رب اب نئفتمو هن اسوهلپ
 ۰ تشاد دنهاوخ تسود ار ملیف ناناوج

 :(یئایلاتیا) وگنج
 كلا رطخیتیعضورد اهنتیدرم رگیدراب

 دد و دعاسما و مصخ یطیحم رد یئارحب و

 قح قاقحا ویلوج ماقنن(هب یواسما طیارش
 و دول ۲ نوخ یریسم نایاپ رد و دزا
 دسج یدادعت نداهن رستشپ زا سپ ,ت

 (یدنع) یگ دن ذراهب
 زاتمم و روک ات الیمرش « رامک جوتم

 ,دنتهیقتعملیقن | ناگشیپ رنه
 : (یسراف) نارهت نایادع

 لگذا هک ( لیهس) ریقف ینزربپ

 شرتخد . دنکیم شامم رارما یشورف

 جراخ هب لیصحت یارب اد (تاروپ)
 دوخ هفرح زا هکنیانودب تسا هداتسرف
 تشگز ابدصق كلرتخد .دیوکب یزیچ واب
 ات تسا رطخ رد ردام یورب دنک ی م

 وا ناراکمه و ثایادک زا یاهدع هکنیا
 « اینرهپس ؛نویامه ۰ یروهظ ؛ نیدرف)
 (یددون امیا كيب و نایچکدق ,شوگوک
 عضو ات دنیآیمرب واب كمکد دصرد

 زین دعب .دننکمهارف شیارب یدنموریآ
 مه ملیف نادرگ راکهک ) نیدرف نيب هتبلا
 دودیم داجیا قشع ككرتخد اب (تسه

 سس سس سس سس سم سس سس سس ا

 امنیسهبتبون الاح .در !..دم  راکهب ؛ دندروخن دوویل اه

 یئاهنتبو هدیسركيتنالت دنچردهکیروطپ ۰ دن رو ایم یورنویزیولت رد

 ار « سکیا مادام » ملیف شیامن ,میتشون لبقرامش یاههمانررب یحابصدنچو
 ی ملیف. همادا ار ناتینویزیولت
 اضکن یکی نيآ تشوترص ثیقفوم .دوشیمدمیباسح هشیمهیارب دمب ات دنهدیم
 «سکیامادامهرگا.دشکیم واهکشا » ملیف؛دننک هریخ .. دنوش هتسشن زاب

 دشاب یهآ , تیقفوم دنومایدامنیسرد«اهدنخبل مناخ عالطا دارقپ

 نینچ هک نسین گگناياترل
 :تسا هد یاد فریب
 ٌیصوت مهم لماوعزا یکی
 ترازوب سیروم یاقآ
 اذگازا تناهووب یتهاو هگزعرف

 یکف نیا هب اد اهیلیخ
 كيرد ملیفكيهک تخادنا
 .دنکیمیل اع شورف امنیس
 «رنویسکلک »ریاپما امنیس

 ًاتیسن ,شورفهک

 یدعب ملیف تسیبكيتنالتآ
 یفازک غلبماب هک اردوخ
 لاسروینوی یگدنیامن زا
 یمی هدو رخ اجکی
 .تشاذگ دهاوخ شیامنهب



 ریش ةلمح

 دلیفسم نیح ةلاس " رسب هب
۰ 

 .درکجاودزا _ عمج همه ناسا
 نیا عوقو زا لبق 9 وب اد ودت هدامآ ی هنش
 یاضاقت نیج , هثداح كنيا یلبق تامدقم ٌهیهت

 زین اد موسرهوشزا قالط راس هدلیفسم

 .دوبهدرک كي رانک رد اد یئاکیرمآ
 اتدندادیمرایق هدام ریش
 :نیگب سکه

 غاب رد هنحص نیا

 ریوصتاسنیارد 0 ۰ دد عقاو « زکوا » شحو
 ششوک« ریشالمح بیت رتب . تشادنای رج این رفیلاک

 وهچب تاجنیارب نادرم
 هدید ریش ندرک دود

 . وشیم

 «ناساکعونجزا ریغب

 ًةلاس ششسپ « ناتلوژ »

 .. تشاد روضح زین نج
 ریشیوسب ناتلوز ناهگ ان
 .دنکشزاون ادوا ات دیرپ
 نیرتیلهاذآ هک ریش اما
 شحو غاب نیا تاناویح
 اب هدش كانبضغ - دوب
 ار كچوک یسپ هبرض كي
 ٌةجیتن ردهک تخادنا نیمزب

 درگ , هجنپ ٌةبرض نیا
 .دشهدیرد هچب تتیو

 عورش نایچاشامت
 دنتسناوتو دندرک تیل اعقب
 ناشرسپ و یاتیگ راه یکیمقافتاب دلیفسنم نیج 8 مادقا ریش هکنآ زا لبق

 ارد هچب « دنکب یرگید
 .. دن ریردب وا یولج زا

 ریش یاهشرغ نایم رد
 ناتلوژ و نج . نیگمشخ
 یتخرد تشیب ار دوخ
 هلئاغ هرخالاب و دندناسر

 . دیباوخ

 ریش ٌةبرض نیا اما
 تاحارج هک هش بجوم

 قاطارد تعاسجنپ زا شیپ
 ًةمجمج یوررب یحارج
 .. دننک تیل امف گكدوک

 جاودزا؛رمث « ناتلوز »

 یکیم اب دلیفسنم نیج
 قباس ی«اقآ» یاتیگ راه
 . تسایند

 زا شیپ یتدم ودنیا
 نیج و دندش ادج مه

 نیموس یارب (هلاس ۳۳)
 (هلاس ۲ ٩)ربمیستماب راب



 دی وش انشآ ناهج یاهروشک یامنیساب
 و( هریغ و « راکیس نوا ه)
 و مارد زا یکند دوخ یاه ملیقب
 . دزیم یزتناف

 ات ۱۹۰۲ یاهلاس هلصافرد
 رد هک یئاهلیف دادت ۸
 لباق عضوب دشیم هیهت هتاپ
 دد . تفاسی شیازفا یاهظحالم
 هتاپ یویدوتسا اهنت رد ۳۲
 مایف رتمرا زههسود زا شیب
 ۱۹۰۸ رد هک نآ لاح .دش فرصم

 یم راکبترم هتاپ یویدوتسا راهچ
 هتاپ یاه امنیسرد هتفهرهو درک
 .دمایم هدرپ یور هزات ملیف كي

 رد د اهلیف دادعت شیازف

 چرا یتاساسحا مارو یاه

 تیقفوم .ددوآ تسدب یبرق و
 هک «دیدش لیم » ملیف هداعلاقوف
 تفرشورفب دآزا هخسن نارازه
 هخسن 1٩ ۰۷ ردات دیدرگ ثعابو)
 رجتم (دوش هتخاس نآ زا یدیدج
 تاسسومریاسو «هتاپ» هک دش نآب

 هجوتیدیدج لومرفهب یزاس ملیف
 .کیرنه ملیفهب «دننک

 یاجاویووعا زا هک اس

 اپ یئادتبا یاهروکد و كچوک
 تفای شیارگ رتائتهب دوب هتفرگ
 - امثیس مرف هک دوب ناوا نیارد

 .دمآ دوجوب یدیدجن یرت
 نسنازیمددلوحت
(۱5۰۲-۱۹۰۸) 
 راک جوا «هام هب ترفاسم»

 هکو . دشیم بوسحم « سییلهم»
 نيا رد اد دوخ تسناوست یتدم
 راید رد رفس» دنک ظفح جوا

 زرس»و «تالاحم

 -یم بوسحم وا یاهراکهاش كش
 نودب«نایرپ نیم

 ملیف یئاح روکد هنیمزرب «نای
 اشنا رایرد رب زهک دوب هدشیرادرب

 «سییل هم» لیخت زا یب
 رد رفس» . دوبرادروخرب و ینغ
 هخسن شیب امک « تالاحم راید

 بوسحمهاهب ترفاسم زا یرکید
 راهچ»ملیفهب داریا

 یک هد شا « ناطیش هبرش دص
 هک تسا دراو نسین .«ییرول هم»

 وخب و دادیم

 !یم

 نیمزسهو«لگنجرد وهآ هدام».دش

 بختنم یاهتمسق زا یاهعومجم
 «سییلهم» دوب وا یلبق یاهملیف
 یرنه تیلاعف نادود رخاوارد
 ناشخرد ملیف ۱۹۱۳۲ لاسب دوخ
 ماهلااب ار « بطق حتف » بلاج و
 دد و تخاس دوخ یلبق راثآ زا
 یاه هقح نیرتیلاج عاونا نآ
 كسورع كي هلمج زا یئامنیس
 لوع ًارحاظ هکار یکیناعم میظع

 . دربراکب دوب یقرب
 شراکحوارد «سییلهم ژرز»

 هجوت «هدش ملیف رتاثت» لومرف هب
 و اهاریوا زا یضعب وا .درک

 ملیفهب اررصاعم یاهكيمک ارپا
 ناوتیم نیب نآ زا هک دنادرگرب

 شیدوتسواف ندش تنعل .تسواف

 «تسوافرد دربمان ارلیوس شارت
 وت اثت كيسال5 نسن | نیم -سییل هم
 روکد رد هژوس ؛ درک ذاختا ار
 ۰ یرتاثت یاهژانوسرپاب یرتائت

 یاهسابل و یرتاثت یاه تسژ
 ث ملیف یرتاثت

 اب «بشکیورازم» ملیفرکا
 رظنبتسسو یحطسشایقرش هبنج
 نوچ یئاه ملیف ضوع رد دیسریم
 رد ولراک تنوم -سیراپ هقباسم»

 و «شنام ریز لنوت»««تعاسود
 و «كرویوین - سیراپ هقباسم»
 فطل زا « نور یطرد ندمت»
 .دوب راشرس

 (۱5۳۱- لک هن د)تس ام

 نیرخآ
 - رلک هن ر) ردرایلیم
۹۴ 

 سولرم
 (۱۹۳۶-لوین اب لسرام)

 یلهم» یاهملیفزا مادکچیه
 هزادسن اب تفارظ و قوذزآ «سی
 نایچاش امتیا رب هک «سوب | راک نج»
 مهس دوب هدش هتخاس لاس درخ
 یاه ءالک اب نارگوداج تشادن
 ؛ ینچ یاه رصق .زیت كون زارد
 «نلا رگ اینخ.بی رفمدرمنایورابیز
 مامت ..ناریساو بش همین حاورا
 ایتنامر فیطل ءازجا نیا
 مهتسدبتسد زیگنارحسرثا نیا
 .دوب هداد

 |[یضعب رد سبیل هم هک یمزیلائر
 «سوفی ردایارجام»لثمشی اهملیف زا
 هدرک لامعا«وذورک نوستیبار» و

 یشیارگ اب و هتفرن نیبذآ دوب
 یگیدیاهملیفذا یضعب رد یزتن اف
 « «نک كابپ یراخب كج» لثموا
 و«ایددریز گتنسرفرازه تسیب»
 دوب سوسحم « لئون هتشرف »
 رد صوصخب « سییلهم» یداتسا
 مهلم «تیانج كي ناتساد » ملیف
 . دروخیم مشچب «اکز »شا كيزا
 نایمرد رابنیلوا یاربملیفنیادد
 هثحص كي « سییلهم » راثآ مامت

 یاهنحص ۰ دشیمهدیدیئانثتسا
 جراخ طیحم و دازآیاوهرد هک
 لاسهدفرظ .دوب هدشیرادربملیف
 ملیف كي هک دوب دابیلوا نیا
 وا یامه ویدوتسا زا «سییلهم»

 .دشیم جراخ
 رد «سییلهم» ۱۹۰۶ زا

 هسسوم اب یمشچمهو تیاقر ددص
 ردو دمآسب « هتای» یزاسلیف
 دوخ یاهیدمک ملیق دادعت هجیتن
 ادوا راثآ راکنیا .داد شیازفا ار
 یاهملیف .دیشک لاذتباو تفاخسهب
 یامه ویدوتسا زا هک یددعتم
 شورف دشيم جراخ « یییلهم » 0

 یلام تالاکشا و درکیمن یب
 دش عورش اجنیاذا زاسملین

 دراد همادا



 تب ازیلا ناشراک نادود لوطرد راب نیل واکارب

 مسلیف لوا یاهلد ناگدننک اقیا ودنارب نولرام و رولیت

 . دنته«یلالطنامشچرد ساکعن (»
 یردگتن وماب لق هک اريل ر ودن | رب نول رام ملیفنی ارد

 دنچ ملیف یدادربملیق « دنکیم یزاب ,دوب هدشلوحم

 هب و تسا هدش زاغآ مر رد ؛یرس الماک یطیحم رد تیزور
 یدادربملیفلحم ردهک دوشیمن هداد هذاجا یراگن همان زورجیه

 .دنک هیهت بلطمو سکع
 وگتفگ عون ره ماجن ازا هشیمهدنن ام ودن |رب نول رام

 هکنیا صوصخب .دنکیمیراددوخ ناراگن همان زوراب_هبحاصمو
 .ددادن مهیب وخنادنچ طب اور یلایل اتیا ناساکعوتاعوبطماب

 هک یئایل اتیا ناراگن همان زور زا یکی اهنیا مامتاب

 وتساهدش وااب وگتفگ هب قفوم تسا ودن | رب كي هزن ناتسودزا

 .تسا و گتفگ نیا هجیتن درک دیها وخ هعل اطم رب زرد هک اریبلطم

 اب كانه ودتا

 ؟تخبشوخ
 ادینکیمیتحار ساسحا مررد ۰ لاوئس

 مد دد نم هک تسالکشیلیخ : فدن رب نول رام

 دایزمرردهک میوگبدیاب لاحرهب منکیتحاد سامحا من اوت
 .متسی تحارا

 ؟ دیتهتحا ران هشيمهامش هک دراد یتلعهچ []

 روتک آ كي هک تیدایزتدمنم : فدنارب نول دام

 دانا ندوب هثیپ رنه لاس دنچ زا دعب .متسه امنیس گرزب

 هدش كلاخ و درگ زا ولعم شزفمهک دنکیم ساسحا ناهگان
 هک دنکی م سابحا رتهنارعاش رتمک و رتهداس تدابعب و تسا

 اهروسک و ب یا رب هک ی قافتا نامهدنن ام تسرد.هدش یقمحا مدآ

 .دهدیم خدنا وا رفیاهندروختشم زایشات

 یروسکوب اب ار امنیس هفرح دیهاوخیم امش [۲]
 1دینک هی اقم

 زارتالاب تیاهفرح امنیس ,هن :فدنارب نولرام

 هزرابم كي «تسا داذآ هزرابم كي امنیس.یروکوب هفرح

 یاه «توآ لا » و كلهم «فیفح یاههب رضاب ماوت یقیقح

 یدب |
 تبحصیرت داشیاهعوضومب عجار دیهدب هزاجا [۲]

 ؟دیدادکاهدیقعهچیل ایل اتیا نان زاب عجار ؛مینک
 ایل اتیا نانز دروم رد اما و: ودنارب نول رام

 ایلاتیا هب هکتسا یهاتوکتدم نوچ منک تواضق مث اوتیمن

 یکیشرد یلایلاتیا یاهن ز هک میوگب دیاب لاح رهب ۰ ماهدمآ
 ناسنز سکع رب تسرد ینعی , دنتسه ریظنیسب یلابیز و

 .یلاکی رما
 دیئاوست یم یزیچ هچ رولبت زیل هب عجار ۲]

 1..دیلوگب
 شندرک هل اطمو نتخانش هبالعف ؛ فدن ارب نول دام

 شدوجو مئاوتب یتحا رب دش مزال رگا ًادعب ات منکیم افتکا
 .منکلمحت ار

 ؟دینکش لمحت ۲7
 اهرظن هطقن یضعبزاهتبلا . هبب :ودنارب نول رام

 .دیاهدرک روصت ناتدوخ شیپ الامتحا امش هک هچن ۲ه
 ؟تسایبوخ سیرتک ادولیت زیل امش هدیقعب []

 روتک |نوت رب دراچید نم هدیقعب :فدنا رب نول رام
 اهلاوئسعون نیا دیابن امش ۰ دین ادیمیل و تسا یلباق ًاعقاو

 .دینک ح رطم ار
 ناتفالتخارولیت زیل اب راک ماگنه دینکیم روصت [۲]

 ادشکب اوعد و عازن هب ناتراک و دوشب
 کاربالوا .منکیمن روصت , هن :ودنارب نول رام

 اد ام یتسود ارهاظ هک ماهداتسرف یگرزب لگ هتسد رولیت زیل

 رگید ماهتشاذنسب اپ هک یتدم زا ینا رد ؛ دنکیم تیبثت
 هک ی نما رصتخم منکیم یعت و موعیعف ین ابصع قباس دننام

 .مزادنین رطخب هدنام یقاب میارب
 هب رهاظت یرادربملیف ماگنه امش زا كي مادع ۲7]

 ارولت زیل ای امش . درک دیهاوخندوب «هراتس»

 مدآ نسم یدادربلیف ماگنه :ودنارب نول دام

 ه اقمحا یاهراک عو نیاهب لسوتم و متسه یدج دص رد دص

 رشت زيل یارب بوخ یلیخ مه ار هلثسم نیا ۰ موشیمن
 «ماهدرک

 دوسب رارق البق هکار یلر ملیق نیا رد امش ح]
 یتن وماب عجار ۰ دیاهدش راد هدهعدنک ی زاب تفیلک یرمگتن وم
 ؟دینکیم رکف دوطچ

 زد ام یود رسه ۰ مودب یتئوم اب مدوخ یحود و یقالخا
 اهاموا رهش دد ود ره و مياهدش رزب اکساربث تل ایا
 یبصعونشخ قالخا اکساربن مدرم همه دنن ام ومیاهدمآ ایندب
 رگب دمهاب میتسن | یرایسب دداومرد تهج نیمهب و می راد

 رگی دمه هشیمهیرثه؛ رد یلو ٍ:میثایب رانک و مینکقفاوت

 شرنهوراکب نه زا رتشیب یلیخ یتن وم ۰ مياهدرک شی ات
 روتک آدنچزایکی + دوب یلب اف ًاعفاو روتکآ و تشاد یلانشآ
 ءرصاعم یامنیس گرزب

 لوبق یطرش و دیق هنوگچیه نودب اد وا لد []
 ؟دیدرک

 ینادارف هقالع و لیم اب نم :ودنارب نولرام
 نیا منکیم دوصت + مریگب ملیف رد اد وا یاج مدش رضاح
 هتفرتسدزایتن وم یارب متسن اوتیم نم هکتسا یتمدخ اهنت

 ءمهد ماجن |
 ملیف نیرسخآ ۰ گنک گنه صنک ملیفرد امش []

 تسا نکمم ؛ دیدوب یزابمه نرول ایفوس اب نیلپاچ یلراچ

 راهظامه یئایل اتیا هرا اهب عجار
 هوک .تسا یلباق هداعل (قوفنز 2 : ودناربنول رام

 . یتاپمسو یگدن ز زا ین اشفشتآ
 ؟ دیداد یرظن هچ نیلپ اچیل راچ هراب رد []

 زا رتالاب هک یناسک دروم رد ۰ فدناربنول رام
 یتحادا ساسحا هن رگ و منک یمن هدیقع راهظا زر هدنتسه نم

 زگر سه یعقاوم نینچكي رد دعب و . منکیم یخلتتاقوا و

 . مشاب هتشاد «ینیع» دید دهاوخیمملد هکر وطن 7 من اوت یمن

 رد یزاب یارب یداددارق امش هکنیا زا لبق []

 1 تسامش هجوت دروم رتشیب یزیچهچ دینک اضما یعلیف

 ملیف یرنه طتف ینامز : ودنا ربنول رام

 یمرکف مدزمتسد و یلام هبنجهب طقف دعب ؛ دوب مراثن هروم
 یفاک هزادن اب الاح هکنیا یارب ! مادک چیهب الاح ۰ مدرک
 ۰ ماهدش رادل وپ

 کاهرب زجدی |هتسن اوت هک تساهل وب نیمه ابدبال []

 نیا ذا تبحص اکالاح ! دینک یرادی رخ یتیهات کیدزن ار

 ادهرب زج نیا یروظنم هچب دیلامرفب تسا نکمم دش هریزج
 1 دی اهدرک یرادی رخ

 یزابقیرطزا ادمت ور مامت نم ؛ فدن ربنول رام
 ناتل اوئسمودتمسقدروم رد اماو ؛ ماهددوآتسدب اهملیف رد

 لبقاهرب زج نیا هک میوگب دی اب هری زجنیا یرادی رخ تلع و
 ی یارب زیچره زا
 ۰ ماهدرک یرادیرخ ایند لباق و بوخ مدرم ری اس

 ٩ دیل ادیم یتخبشوخ درم اد ناتدوخ امش []

 منکیم هبلغ هودنارب هک یتقو : ودناربنول رام
 هبلغنمرب رتشيب هودن| هکیلاجنآزا یلو متهیتخبشوخ درم
 .. متسه یک انهودن | درم رتشیب هک میوگب دیاب نیارب انب

 ٩ هدوب امش یگدن ز قشع نیرتگرزب یصخش هچ []

 .. مدوخ , مدوخ , فدناربنول رام

 رد ساعت میدرگرب اددجم ؛ بوخ ۲7
 س زیل قشاع ملیفنیا رد امش هک درادلامتحا . یئالط نامشچ

 ارتاپ وئلک ملیف رد نوت رب دراچی رهکی روطن امهینعی ؟دی وشب رولیت
 1 دش وا قشاع

 تین ینز هجوجیهب دولیت زی : ودناربنول دام
 عون نیادا رگید منکیم شهاوخنیارب انب . دشاب نمپیت هک
 . دینکن حرم هن اقمحاتالاوئس

 یدوجوم رواعج دینک ی مدوصت .دیدشریپ هکیبق و [7]
 .دیشاب ۳۴ هحفص رد هیق»





 مد رد یبیجع فداصت 8

 اعاهجوتزا یکی ۰ تسآ هداد خم
 زا تسیتدم هک دوویل اه روهشم
 یاربودره «دناهدش !دجرگیدمه
 نودب « زورکتیرد .ملیفرد یزاب
 دتشاب هتشاد یعالطا البق هکنیا
 روهشمجوزنیا . دنوشیم ؛ردراو
 دنتسهیل تنجو سیت رک ینوتقباس
 قافتاب مر رد ۰ سیترکینوت
 «تفع دنبیمک » ملیف یتیواکینوم
 «هلین اپماک اتسفهل آ وکسای» یاریار

 ضوءرد یلتنج - دنکیم یزاب

 قو تست ار در اهدا یاب
 مانب دنکیم یزاب یسیلپ یملیف
 ینادرک راکب هک «وک کو اهساملا»
 هتخاس « ودلاتنوم ونایلوج »
 کی ادچرادفت هکر رل تتجب : دوی
 سروب لالد كيابسیترک ینوت زا
 جاودزا تدانرب تربار مانب
 دد هبخاصم نیا ینط تشآ هدرک
 شتماقاماکشههک یطب وزوراک دروم
 تبحص هتشادشقب اسرهوشاب مد رد
 : اهنگ یه

 اد یلاوئس معاوخیم 8
 نادنچ امشیا یب دی اش هک منک حرطم

 نم لاح رهب . دشابن عوبطم
 و امش هطباد هک مسریب مهاوخیم
 یئادجو قالط زادعب سیترک ینوت
 هیهت هوم ندرکلحنم ژادمب و

 هدرک ننیساتود یه هک یملتق
 « یلتروک » ماس و دیدوب
 هتشاذگنآ رب (00۱0۳21618۳)
 ؟؛تسارارق هچزا «دیدوب

 رایسبام طباور : یلتنج
 رکیدالاح . تساهناتسودو بوخ
 قالط خیراتزاهک تسیدایز تدم
 یارب امزا مادکرح و درذگیمام
 مياهتخاسیرگید یگددنذ نامدوخ

 هک تسا مین ولاس راهچنم الثم
 ترپاد مانب سروب رومام كياپ
 دن امو ماهدرک جاودزا تدانرب

 ميتخانشا ررکیدمه هک یلوا زور
 .متسهوا قشاع

 دتف ایمقا_فت تردنبیلیخ اف
 یژاب رطاخبیسیرتک آ ای؛روتک آهک
 كرتار دوویل اه طیحم ملیف كيرد

 الثم و اکیرمآژا جراخب و دنک
 یصاخللمب امشایآ .دنکیفسایورا
 یثایلاتیا ملیفنیارد دیدش یضاح
 ؟دینک تک ش

 تروشم زادمینم :یلتنج
 ملیق نیاردیزایب رضاح مرعوشاب
 مرهوش هک دوب نیامه شتلع .مدش
 زا یدادقمب یتسیابیم اپورارد
 نیاذامهنمو دنکیگ دیسرشتی اهراک
 داهنشیپ و مدرک هدافتسا تیعقوم
 لوبق ار یئایلاتیا ملیفدد یزاب
 نسکر ه تروصنیا ریغرد .مدرث
 و عرتعوع را .ميفيمل ینشاح
 یطاخب نممن امیروددوویل اه طیحم
 میمصت واهک هظحل رح مرضاحمرعوش
 مرادرب ماهفرح زا تسد دریکب
 منکكرتارامنیس هشیمه یاربو

 ناتراک هدنی |یاههمان رب

 ؟ تسا را

 یمهمأتیسن ملیف ردتیلا
 تسا« كارحتم فدع»ملیف هی

 ملیف نییارد .درک مهاوخ یزاب
 لیف «لعم ؛دراد :لاسمعخا ,عته

 هچزآ

 .مشاب یژابمه نموین لپ اب یلبق
 هک یملیف هاجنینایم زا لقق

 مادک « دسیاهدرک یزاب نونک ات

 ؟دیروایب رطاخبدیرادتسودار كٍ
 شا «حورد» ملین

 رد مهامش هک میا
 یکیوضع ودینکیمتیل اعف تسایس
 هلئسمنیا ایآ . دیتسه بازحا زا
 ؟دراد تقیقح

 هقالع نم , هلب : یلتنج
 یکینسم ۰ مداد تسایسب یدایز

 ومدوب یدنک كيدزن ناتسود زا

 متسهوا لیمافدمع تسود مع الاح

 یفرطیب و لدتعبزحكي وضع نم
 -ترفاسب روظنم نیمهب و مت
 اههاگشن ادردوموریم یددعتمعیاح

 .منکیم تبحص ناناوجیارب
 دیدرک تبحص ناناوجزا 8

 راتفد ذرطب عجار تسا نکمم
 ؟دیئامرفب رظن راهظا اهنآ

 «09/»كيزوم زا ؛یل تنج
 ۳ ۱ هحفص رد هیقب



۳ 
۳. 

 یب ءوح

 تسود« دو رم
 6 نهددب راد ودب,

 و
 مامان

 ۰ یخعش

 تسا نهددب و ؛تدشب تسا هفایق شوخ
 هجو هن اگی البق هکیدرم همهنیااب ...طا رفاب
 ددارب ادواهک) دوب دل وت فداصت كی وا خشت
 زا یکی ناونعب ذورعا (تخاسیمنیل كمیل رش

 :دوشیمدادعلقاکی رمآ یا درفهدمعروتک  دنچ
 اب هادو «یتیبنداو» هب ندشكي ور

 داش یگدن ز كي رد مدق ینعی وا یاین
 رکفنودب و هن ا رگ

 یدج اد تیلوئم اتود یگدنز رد و
 وا

 یمن اهرتخد لابلد
 اتهدره زا وا هک تسا یروچ عضو !دن ودیم
 دن اوتیمن اد ات ود یکی زج نارتخد توعد
 .دنکل وبق

 تخبشوخ قولخهدنچ زایکییتیب ندا و
 دراد لیم هسک روطن امه تسرد هک تسادخ
 كي) درا هک اج نامه دنکیم یگدن ز
 نامتخاس كي ماب رب یکول هقاطاهس نامت راپآ

 ین اسکن امهاب
 اتدنچ : هشیپ رنهات دنچ ) دراد تسود هک

 اتدنچزا

 + (یصوصخرون اسآ كي اب دنلب

 شیب یدادعت و میدقنادود تسود
 مظنیب)دداد تسودهک یلکش نامهب و (رتخد

 ا (را وهتخلشو
 یلوخدنت و یمظنیب مامت اب و همه نیااب

 نیرت بولطم زا یکی زورما وا یشکندرگ و
 شل وا ملیف یارب . تسامنیس ياه هثیپ ره
 تف ر۴ دزمتسد رالدرا زههدزن اپ را زفلعووکش
 سوه » مود ملیف یارب
 «دننکیم طوقس همه؛موس ملیف اکارب و رالد

 یاهراسک رشابم الاح ... رالد را
 دالدرا زد هاجنپ و دصکی ملیفره یارب

 رازه یس « یر

 نیاذا رهغ ۰ (دریگیمو )دنکیم بلط دزمتسد
 یوزهتسدویل وخدنت و یقلقدب مغریلع یتیب نداو
 رتشب ذورب ذود دربیم رتالاب نورب زور هک

 یو هتشذگ لاس طقف . دنکیمآ ادیپ ی
 رد طقفو درکدد اد ملیف هن رد كک رشداینشیپ
 شن ادرگ راکب هک درک یزاب (نا و یکیم)ملیفكي
 زین ۶۷ لاس یارب . تشاد نامیا (نپ روترآ)
 چیه نپدوترآ رگید ملیف كيرد تکرش زج

 . دارادن ی
 تل ایا زا دن ومچیر رهش رد ۱٩۳۷ رد

 شرداموردپ ۰ هدمآ ایثدب اکیرمآ یاینیچرب و

 رد اد شیوخ دن زرفو دندوب رذه و بدالها
 زا نداو . دن دروآ راب یاهنارکتتشور طیحم
 یاهچب تخومآ نتشون و ندناوخ یعل اجنپ
 ندرب هانپ شکر زب قشع . دوب وتب رسو اهنت
 و نتسب دوخ یورب ادرد ؛ كعرزب هجنكيب

 وزرآ یگلاس ششرد . ۰ دوب ندناوخ باتک
 یگل اس تشه رد . دوش روهمج سیئر تشاد
 رادن امرق تفرسگ میبصت هداد فیفخت یردق
 دوب یگلاس تثه رد هرخالاب و دوش ایجروج
 ادوا شا هدا و اختف رگ قلعت یگشیپ رتهب شیآر هک
 .دنتسن ادیمنوچ دنتشاذگ و وخ لاحب میمصت نب |ذخا رد

 تسارثا یبدراومنیا رد خبوت و قبوشت هک
 زاین كي زا صخش دوجو رد رنهب شیارگو
 .درگیممشچ رس ین ورد

 یتدم لابتوف یزاب ناتسریبد مایا رد
 یلودز بقع شدوجو رد ار یگشیپ رنی

 ات تفاییتصرف نوتگنیل رآ یماظن یمداکآ رد
 . دوش رهادظ یاهسردم تاشب امن رو
 رخال اب ۵۴
 ! دوب رتانت تفاطت شراک

 هک نآ ابناتسریبد لیصحت زاتغارف رد
 رضاحهدکشت ادات هد لابتوفرد تراپم رطاخب
 لاسکی وا یلو دن ریذپب ًاناجم ار وا دندوب
 ادیسگشیپ رنه سالک هرود دنچو نویسامالکد
 لغاشعاون ااب تدم نیا لالخ رد داد حیجرت
 تیقفوم .درکیم شاعمدا رما (یلانب هلمجزا )
 شام .درک و دواب یزرجوین رت اثتكي ردتک رشاب
 دن درک فرعت وا یزاب زا نادقتنم یل وتف رگن
 | ملیفلوالد «نازاکایلا» هک دش ثعاب نیا و
 شا هیقب .. دهدب واب ار« را زفلع هوکش هدوخ
 .تسا یفورعم ناتساد

 لاسرد
 .تفاب هارد یاهفرح ات هب



 ۰ یرگهیااوش مایا
 هعهو بیچن ؛نارسقا همه ؛اکی رب

 هومن و دن دوب رقوم و لگشوخ نا رتخد
 شزراب
 ادلد

 لستاک یسنای » ناوت
 خو هک دوب «نآیب وف»

 ول »یفا رشا ودنمت ورث هداو» اخزا
 .دشیمبوحم « ان ای

 وخب یبوقونآوتسهطب ار
 وخو موقو تفریم
 ؛نبا یارب اددوخ
 ,* نوباص رادل وب هداوناخ

 ر ؛ 7هردنآنود» هلک و رس

7 
 ۱ زاکالد هک ودلا
 هکلب دوب باذجو هفایقشوخوناوج

 ۱ این اپسا قورع«نایفا

 الاح .دن اسر هناخدو ار ذگهب مامت ورب اجنیازا ًاروفو وشراوس



 یل و تفریموسدآآب هدشیتشک راوس دی اب
 ت هراوس ناگداپ زین هظقت نیمهرد
 «آهددنآنود» و تشاد رارق اکی رمآ

 یک و دیابیز سابل هکدید نآ رد حالص
 رذگها ركي یل ومعمو سردنم هماجاب ار
 هدزن اپ یتشک طیلب تمیق.دن زب تخات
 «آ هددن آنود» هک دوبیل وب زا شیب رالد
 یاربیهادیوجتسج یبددکو .تشاد
 زا .دمآدد تک رحب لوپ نددوآ تسدب
 مساب یسازگت دادهعرزم كي فرطن 7
 زا یتسوپ خرس قافت اب «سیل اهماس»

 ناشدوخ نیمزرسزا «كن ورک » هلیبق

 هحلسا دی رخ یارب سا زگت یوس نآ
 دن دوب هدمآ هن اخدورفرطنی اب تاعهمو
 دیاب دن هرگرب دنتساوخیم هک الاحو
 هد یچاپآ ناتسوپخرسنسیهزرس زا
 . دن دشیم

 هراوس ناتیپاک زا «سیل اهماس»
 رایتخا ردزاب رسدنچ هک تسا وخ یمماظن
 سا زگت هک تفگیم ناتیپاک و دراذگب وا
 و تسوا تیرومام هزوسح زا جراخ
 هک یراک اهنت .دنکب ارراکنیا دن اوتیمن

 دوب نیا دن امیمیقاب سیل اهماس یارب
 یارب یاهفرح زادن اریت ات ود یکیهک

 رضاحیقمحا جیهیل ودک رهجا شدوخ
 مکح زد هک یزاک

 .دن رب دوب یشک دوخ
 « ۲هردن نود» رگید فرط زا

 كي ردتکر ش ادنددوآ ردلوپ هاراهنت
 شاهزیاج هک دید یزادم (ریت هقب اسم
 رد اد دوخ بساوا . دوب رالد تسب
 گنشفو تشاذگ و رسگ دالدود لب اقم
 اه فده زاات ود هل ولگ وداب . دیرخ
 رگید موس فده یارب یلو دز اد
 «سیل اهماس» عقومنی اددتش | دن گنشف
 یزادن اریت رظا توهبم نامشچاب هک

 اد شگنفت و تشاذگشیپ مدق دوب وا
 موسهل ولگاب وا و دادآهردن 7 نود هب
 نایجاشامت وب رغ نامردو دز اد فده
 نیمهرد تسدد « تفرگ اد هزیاج
 یفوتم «ینای» ماوقازا یکی هظحل
 تشذگی سم اجنآ زا زاب رس دنچاب هک
 ؛دز داد هدید ار «آهردنآنود و

 !دی ریگب اددرم نآ شدی ریگب -
 هلولگ كياب « یسیلاه ماس»

 ناب ایخ ضرع رد هک ار یمچرپ .دنب
 رسرسب هچداب و دز دوب هدش هدیشک

 دینزب قدو



 ۲هردن آنود قافتاب وا .داتفاناراوس
 دودتخاتب «كن ورک :تسوپ خرس و
 . دندش

 ۲ کف
 ه اخدور زا انشاب و تمح) هب

 یفرعم مسارسم هکنآ زادعب دنتشذگ
 یارب ودنآ زا «آهردن ]دودمآ لمعب
 دن داتفاهارب درک رکشت شیوخ تاج
 اهذور و دننک تکرح اهبش دش رارق
 زا«آ هردن ۲ هاد نمض . دنب اوخب ار
 .دیعهف «ك ورک »تسووخرس یاهف رح
 ادوا یریگتسد یهگآ ماظن هداوس هک

 هجیت ددو هدوب هدرک شخپ اج هه
 اد وا « ییلاه ماس » هک تفایرد
 هتخاد ابن شدوخ لابن د تقافر رطاخب
 هدافتساوا زادراد ظفاحمناونعب هکلب
 گو بسلطم نیا ندیمهف اب . دنکیم
 و پچ زا مکحم یلیسود هتفد شیپ
 :تفگ هتخاون ماسه وگب تسار

 تسداب متشادن شکتسد نوچس
 موش رضاح لئود یارب مدز ارت

 :دروخ ورف اد دوخ مشخ ماس
 هب اد هحلسا دیاب نوچ

 ادتباوجالاحمن اسرب_«تالفنی زاک وم»
 ورب ور مسهاب زورکی یل و مهدیمن
 . دش میهاوخ

 
 خرس رگ و داج كيب هارد نمض

 كيب اد یرتخد هک دن هروخرب تسوپ
 یدادعت طسواربسا وهتسب یثح و بسا
 كي نیا و دوب هدرک اهر یگنز رام
 دوب نایادخ هاگشیپ هب ین ابرق روج
 راطخاهسب هجوت یب «آهردن نود »
 !هدرکی هارد بسا ؛ «ماس»
 4 ولگب رضب اهراع « تخی رگ رگ و داج
 اما تفای تاجن رتخد و دندش هتشک

 تخات ش

 یاپب اردوخ شین یرداملالخ نیا رد
 مسالرتخد رگاو درک انشآ آهردن[»
 هتخاس شراک دیکمیمن وا یاپ زا ار
 یفرعم «اتن ول هاردوخ هکر تخد .دوب
 ء تشاد یئانشآ اهنآ نابزب و درک
 اهتسوپ خرسهکدود مئالع هدهاشم اب
 دن داتسرفیم اوهب فارطایاه هپت رد
 اهتسوپخرس هک تفگآ هردنآو ماس هب
 لماحناوراک كي هکدنهدیم ربخ مهب
 اجنیا زا هلگیرادقءاب اهتسوپ دیفس
 هبدن راددصق اهتسوپ خرح . ددذگیم
 هک یا هحلسا اد ۰ هدرک هلمح ناوراک

 نیذاک وم نانک اس هب دن ریگیم تمینغ
 ناشیارب «ماس» هک یئاجنامه ) تالف
 .دننک هلمح (دربیم هحلسا

 .دننفرگیسم میمصت اروف دیاب
 تن اوتیعن هک « 7هردنآ » دش رارق
 تسوپخرس كرتخداب دنک تک رحعیرس
 و ماسو دنیایب بقع زا شاوب شاوب
 نیزاک وممزاع تخاعب تسوپخ رسالدرم

 هد,دصقمب ندیسراب اهن 7 .دن وش تالف
 هتشادرب دوخاب حلسم راوسیئ ات تسیب
 اهتسوبخرس هک نا رفاسمنآ واک غارسب
 .دنتشگ رب دنتشاد ار اب هلمح دصق

 اد بسلطم یتقو دالاس ناوراک
 نا وزاک ودرکعمجار دارقا آدوفدیمهف
 طسقف . تفرگ دوخب یعافد شیادآ
 ماس»مه ارواهک دوب بیاغ رتخد كي
 درک ادیپ یاهمشچرد هنهرب « سیل اه
 خرسكي و دنک ینت بآ دوب هتفر هک
 هدیدزد شیاهسابل نارچ مثچ تسوپ
 «نآیبوف هزج یسکرتخد نیا . دوب
 ردپ هزاچااب هک دوبن ۲هردنآ دزمان
 هب سازکت رد ات تفریم شردام و
 | هتبلا هک ماس دوش قحلم 7هردتآ
 ی انشآ هظحل نیل وا زا تن ادیمن ار عوقوم

 كرتخد دوددا و هناورپ هب درک عورش

 تسحار اد وا هلتحل كي و ندیخرچ
 نکمم نآر هاهتسوپ خرس هکن تشاذگن
 بلظاوم دی اب ماس باثجو .دنسرب تسا
 هدرکن یادخ ادابم هک دشاب كرتخو
 . دسرب واب یمخز مش

 رتخد و 7هددنآ فرطنآ زا
 ندیسر ات دوخ یئالوط هارد رد زیل
 انشآمه اب یب اسح«تالفنی زاعوم» 4
 نیزاکوم» هبندیسراب ... دن دوب هدش
 شدزمان غارس یتدم آهردنآ «تالف
 اد وا یسکیل و تفرگاد «نآیبوف»
 . تخانشیمن و دوب_هدیدل

 ماس»هب عجار وا لاقس خساپ رد
 اد یاهدع یو هک دنتفگز ی «سیل اه

 هتفد ناوراک تظافح یارب و هتشادرب
 ۰:۰ تسلا

 ناونعب یتسوپخرسان | نیمهرد
 هک دادربخ و هدمآ اهیچن انکدصاق
 اهتسوبخرسهب اد «اتنول» دیاب مدرم
 خرسهن رگ دوشین اب رق ات دننک میلسا
 درد دنهاوخ ماعلتق اد همه ناتسوا
 ماجن اار راکنیا ادوف دنتسا وخیممدرم
 اهنآ یولج « ۲هردن7» یلو دنهد
 : تفرگار

 كودنم وگب ناتسیئرهب ورب
 اب مرضاح « رازادل اب ود 7هردنآ »
 لا ود تسوپخرس یوجگنج نی رت ریلد

 « منک
 سیئد.دیسد ناتسوپخرسهب ربخ

 - هب اد «ددزدراک» شدوخرسپ هلیبق
 ردن ]نود» هلب اقم
 خرسهالکر پ هکت خادن | 7هردن 74 ول
 تسوپ خرس هل ولگ كي و درب ادتسوپ
 دن ارپ ار «آهردن 7:گنفت هک تخادنا
 دن دش ورت ور فی رحود ده

 دنچ دراک اب تسوپ خرسناوج
 درک «آ هردن [»هدب یپ اپ وعیرس هلمح

 یزاب وا هب یئانشآ هقباس اب وا هک
 ربارب ددی اورو تل وهساب این اپسا رد
 جعرسرخآ هدرکیلاخاج تالمح نیا
 هریاد كي رد اد وا هتفرگار فیرح
 دعب وتفوک نیمزرب مکحم و هدرک دنلب
 دزیخرب زاب ات تفریم تسوپخرس هک
 . درک هرسکی ار راکدگل كي اب

 .دنتشادنآ وراک و سیل اه ماس»
 هک دن دشیم كيدزن تالف نی زاک ومب
 «ماسدو دندینش ارد ولک و د یادص
 رگید ناداوس و تخاتشی هب ناب اتش
 هک ی لاح رد . دنتفرگاد شل ابند زین
 ناتسوپ خرس . دن درک ی م كيلش یپ ایپ
 دنتشاذگ را رفب اپ كیلش یادص ندینشاب
 دن زرفوهدیسد تخات هب زین هلیبق سیلر
 و دن اش دوخ كرت اد هدروختکش

 دراک هد دشروو هک رادقم . دشرود

 هداهن نامک رد یریت هتشگرب « درز
 اهرارریت و تفر هناشن ار (آهردن[»
 زرل شتسد یمک نوچ یلو درک
 تمسق رد یلصا فده یاجب ریت دوب
 مخز. تشن _«سیل اهماس» ندب یفلخ
 یتدم اترگید «ماسدیل و دوبن دیدش
 یرگیدزیچرهرب ای نیزرب تسن اوتیمن

 رطاخب «آهردن 7 » زا الصفممدرم

 رارق دعب . دندرک ریدقت شی راک ادف
 واب واگیدادعت و نیمزبیرجدنچ دش
 .دداد هاگن هلگ نیمزنیارد ات دنهدب
 اهواگات دنتفر «اتنول» و «آهردن۲د
 -یبوف» عقومنیمهرد و دننکعمج ار
 بقع زا نایناوراک اب هک «نآ

 غارس تشاد و دشرهش دراو دمآیم
 تسوپخرس هک تفرگیم ار «آهردن»
 هدیسر«سیل اهماس» تسود«كت ورک »
 : تفگ كرتخدب هتسب هتسکش

 یلیخ ماس ؛ دروخ ریت ماس

 رمتساب هنسپ لکشم رخ م

 رمخاب هنمه الع بوخ و فاع ماش بردقچرمپ

 دیه دب تیمیا ط ورعم یاب تب وا مایخ ۵ دسزفریاطب هداقرب

 همش هد ورق و نیک هصیابیا هک دین هب یاب

 تسا وگتچ مود مود زورما

 ۷ هلتسج
 دوشیسرجطنسرطف یع زا هک نیس گرز بم
۱ 

 رلاک یک . یگند



 لاحدب ؛هداتفا لته رد ماس « شیرم
 ۰ ضیرم یلیخ , بارخ

 هک دش هچاپتسد یروط كرتخد
 و هتفرگن اد «آهددنآ»  غارس رگید
 یادص ات ماس . دیودلتههب تسا رکی
 هتسب اد اهمشچ دینش ار كل رتخد یاپ

 : داد دوخمالک هب نایذه نحل
 ناسج ددام ؛ یلوت ردام -

 . دریمیمددادترسپ . ولجایب یلاجک
 تشاداتف رگ اد هلرتخد تسددعب

 :تفگرتخد هک دیشک ی م رتسب هب اد وا
 منیبب داذگب « منیبب_نکربص -

 ۱ هدروخریت تیاجک
 «ماس» ودوب ساسح عوض ومنوچ

 دروم نیا رد یباوج هک تسناوتیمن
 اد دوخ هک دوبنیادد حالص , دهدب
 ! دن زب شغهب

۹ 
 « 7هددنآ » رگید فرط زا

 كمك اب و تمحز رازه اب ه«اتنول» و
 اد یشحوواگیدادعت نشود یاهلعشم
 قوس ارحص هب و هدرک ادج هیقب زا

 دنچدب اب كرتخد روتسدب الاح دن داد
 هگن بآ زا دود اد اهواگزور هن ابش
 دن وشهنشتبوخ اهن اویح ات دنتشادیم

 هکی فرطب و درک ماد اد اهن ]دوشب
 رسخآ زور اما . درب دنتفریم دیاب

 دادالرتخد . دنتشاذگ و دب اپ ناب اتش
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 یوت .تفرگار ناشولچ دی اب

 تسه وبدب هایس بآ هبشچ كي ارحص
 .دن ریعیمدت روخب نآ زا اهواگر طا هک

 اهبسا رب كرتخد و «آهردن7»

 دنتن اوت دوسب یتمحز ره اب هدیرپ
 بآ همشچب اهواگزا رتدوز ار دوخ
 یولج دشیمن یلو دنناسرب هایس
 هک هظحل نیرخآ دد ؛ تفرگار اهواگ
 دنسرب همشچب دوب هدن امن یزیچ رگید
 هک ار ینشور لعشم تسوپ خرس رتخد
 و تخادن | همشچرد تشاد تسد رد
 ه اسب ز همشچ زا تدشب شتآ ناهگان
 و دنتشگر سب هدرک مر اهواگ. دیشک

 .دیشک یتحاد سفت الرتخدو 7
 :تفگ «اتن ول »
 رس اترس زد اههمشچ نیا زا

 .تسا دایز سازگت
 :تفگ «آ هردن ۰
 امب هک ینیمز رد هک مینک اعوس

 !دشابن هایسیاههمشچ نیا زا دنهدیم
 اهواگ ءاتنول» و 7هردن ]نود

 رد هدروآرهش هسب هتفوک و هتسخ ار
 تب ادهرر مومع تریح لب اقم
 راکنی زا الاح هک «آهددن [» . دن درک
 هداتفا«نآیب وف» رکفب دوب هدشغراف

 و درکو جو سرپ فرطنآ و فرطنیا
 هدزرسوتسا لتهرد كرتخد هک دیمهف
 .تخادنا قاطاب اد دوخ

 :تفگ مشخ اب یدرم
 هدز رس هک تسا یغالا مادک

 ..دوشیم مدرم قاطا دداو
 هزاتهکدوب «سیل اه ماس» نیا

 جداخ ,«ّتَآ یبوف» شوغآ زا تشاد
 نیادءودن آندیدب_«آهدد۲» . دشیم
 اب وا هکنآ زا لبق دز شکشخ تلاح
 «سیل اهماس» « دنن زب یفرح كرتخد

 :تفگ

 تسوپخ خار تخدنآ اب «قیفر«مالس-
 :رتخدنآ اب وا ؛یب وقیرادن ربخآیروطچ
 . دن هوب اههت یوت زور هن ابش هس

 [هددسن آر گسید بیترت نسیاب
 یلافویب تمهت كرتخدب تن اوتیمن
 ماس هجوتم اد دوخ مشخ یو . دن زب

 :درک
 میداد لئود رارق وت و نمس

 .وش دنلب دوز

 :تفگك رتخد
 دن اوتیعن هدروخربت شیاپ وا-

 .دوش دنلب
 :تفگت ریح اب «آهردن »
 ربت « هدروخ ریت شیاب یتفگ»

 هدروخ فاص

 :تفگماس
 قاطا نیایوت . تبب رتیب یآ-

 لئود میورب .میورب ورب . ته نز

 مینک
 یادص و دنتفد نوریب ودنآ

 دوب هدن امن یزیچ تساخرب هلولط

 یادصورسنیا یل و دنک شن كرتخد
 روشنایمرد هک دوب اکیرمآ ماظن هراوس
 .دشیم رهش دنا و مدرم ناجیه و

 یمدق دنچ اکی رمآ ماظن هداوس
 ناداوس هدرکر س هکدوب هدماین

 :دز داد و دید ار «آهردن

 دارسق دیراذگن ۰ شدی ریگب
 .دنک

 زا «آهردن۲» هروخ مهب لئ ود
 ود نآ لابئدب و ءاتنول» شدعب ولج
 شیپ ددا رحصهاد تخاتب ناراوسعیچ
 .دنتفرگ

 تراهمزا هدافتسا اب دعب_تعاسین
 ثلرتخدوآ هردن ۲« اتن ول دیتسوپ خرس
 اههپترد هتشاذگرس تشپ اد نیبقاعتم
 دوب یتصرف الاح...د دوب هدش ناهنپ
 ه اقشاع و دسن ریگب اد مه تسد هک
 كرتخد و دنوش هریخ مه مشچ رد

 :دب وگب
 یقتآ نم بلق رد وت قشع-

 هک یشتآ زا بلا رمب هک هدرک نشود
 رتفرگ دزوسیم دود نآرد ؛ اجنآرد
 .تسا

 :دیرپ اج زا ۲هردنآ
 ؟شت آ مادک-
 دشیمدنلب تالف نیزاک ومرهش زا

 .دن دوب هدرک هلمح رهشهب ناتسوب خرس
 ناتسوپ خرسهلمح رب ارب ددرهشیل اها

 نوچ دندوب عافدیب یسلکب ًابیرقت
 هتفر «آهردن۲> بیقعتهب ماظن هراوس
 تن ادیم ادراک هداچآ هردن 7 اما .دوب
 كرتخد تاضارتعا هب هجوتیب یو
 دش جراخ اههت هانپزا هتسج بسارپ

 ناب اتش یو ندید اب مهماظن هراوس
 تسا رکیآ هردن ۲ ؛تشاذگ شل ابن دب رس
 لابندب زی اد ناداوس و تفررهشهب
 دوب اهتسوپ خرستب و الاح .دیشک دوخ
 «هددن آه رگب دراب .دننک ینیشن بقع هک

 هتف رگار ناتسوپ خرسیولج اهنتتسد
 + دون

 و « ماس » لئود دن امیم یقاب
 اهفرح نیا مامت زادعب هک «۲هردن »
 هدرکر س ,دشیمرا زگر بدی اب هرخال اب

 ۳۱ هحفص ردهیقب

 ودراب تیزبرب «زتیکرپ یموتنا



۲ 

 دشاب امش لیم هک روطر» 8
 لسننانادرگ راک هک ميئوکيم سپ
 دناهدشرجات ناتنادرگاش ایوامش
 .هناهتخورف لوپهب اد ناشدوخو

 نیا : ینیل هسوروت رب ور
 رگا .دیآیمن باسحب دایز هلئسم
 مادقا ندرک یگدنز یارب یصخش

 هب عجار یتانیلبت ملیف نتخاسب
 دیاب « دنکیم ای یتکاپسا
 هلثسم ؟|مینک گ رمب موکحم اروا
 نادقف نآ و تسیرکید زیچ

 -زیچ هبیمومع دید
 زا كيژارت یراددوخ

 و یقیقح تیلوئسم ندرک لوبق
 یدج

 راک اب امشرکید ترابعب 8
 ؛ ینوینوتنآ ولجنآ لکیم یاه
 ...و یمرچ ورتیپ «ینیلفوکیردف
 ؛دیتسه فلاخم

 یامنیس :ینیلهسوروت رب ور
 تسا یحطن الملکیزورها

 نیاهب تقو جیع یتسار
 تدوخ امش هک هیاهداتفین یکف
 ذ؟امنیس هن «دیاهدرم هک دیتسه

 منزیم ار فرحنیا هک متسین نم
 ینیاهسور هک دنیوکیم همه هکلب

 و ینیلسود وت رب ور

 رگید ینیلهسور .هدش مامترگید
 رکید ینیلهسور « درادن سفن
 ...هدشیل اخ شاهتنچ

 یمهلب : ینیلهسوروت رب ور
 روطنیانم درومردنی ریاسهک مناد
 نیاتا نم .دننکیم رظن راهلنا

 امنیس زین و لاویتسف رد لیرماشام

 مفساتم . موشیمن ینابصع اهفرح
 یتیمحآ میارب هصالخ . متسین مع
 زا حراخ یکید نم توچ درادن

 ندرکقلخرکید .مرادرارق امنیس
 مهاوخیمنم .درادن یتیمهامیارب
 هک تسا هتفگ نمب یسک هچ منادب
 یناتساد ندرک فیررعت ؟مدنمرثه

 هازمه مزفمب یتحار ملیف كيرد
 .مهدیمن

 امنیسزا یریگ هرانک نیا 8
 هودنا و هصغ و مغ راچد ار امش

 اهنت : ینیل هسودوت رب وز

 دنکیم هودناراچد ارم هک یزیچ

 ایندرد نم .تسا ندرکن هژرابم

 یتحادیگ دن ززگ ره امنیسطیحمو
 یتح نیا دوجواب یلو ماهتشادن
 یتحارات ساسحا مه هیناث كي

 ینارود شراک یسک ره .ماهدرکن
 بیم ملیف هکدوب یناعزتم .دزاد
 .هدش مامت زیچ همهزورما .متخاس

 . ماهتشاذگ سس تشپ ارزیچ همه
 دوجو هارود طقف نایم نیارد

 نیچ همهژا یریگ هدانک ای .دداد
 یرکید هاد منک یعس هکنیا اپ
 ولجبو متک باختنا مدوخ یارب
 -مدرا

 یراتفرگ رکید فرطزا 8
 نوچ . تسا رتگ رزب .یلیخ امش
 مسیلآدومن ردپ دشاب هچره امش
 .دیتسه ایلاتیا یامنیس داتسا و

 یئاحر : ینیلهسوروتربور
 یامنیسداتساو مسیلآ روثن نیاژآ
 تسا لکشمیلیخ مه ندوب ایلاتیا
 ار یرکید هار مهاوخب نمرگا
 ارم مریگب شیپ دد مدوخ یارپ
 كيس و لیتسا هک دننکیم مهتم

 رگید و ماهدرکضوع ار مدوخ
 ضوعرگا متسین قیاس ینیلهسور
 ینیلهسودنامه هک دنیوگیم منکل

 لیتساژو اههدیا نامهاب یگشیما
 یلوحتمراک ردو عاهدن امیقاب قب اب
 .ماهدرواین دوجول

 امش .بوخ
 ؟دینکب دیهاوخیم

 نم * ینیل هسوروتربور

 راکچ الاح

 یینیلهسور وت رب ور

- 

 3 هم: ی هدست هی لا

 .ممهفب مهاوخیم ,متادب مهاوخیم
 هک مرادیلماک و تسرد نادجو نم
 هکنیاوگ , منادب نادان ار مدوخ
 دیابن نگرح یزورما ناسنا كي
 -یم نم .دننادب تادان اد ,شدوخ
 و مهدب همادا منتفرگ دایب مهاوخ
 متایفشک و اهشواک رد ار نیریاس
 امقا وزیچ نتفرگ دای ؛مهد تکرش
 .تسا یاهداعلا قراخ و هوکشاب
 داد دای نیریاسب و نتفرگدای
 یدنمتواخس نآ رد هک تسیزیچ
 .دراد دوجو یناوارف

 ونیمه ,نتفرگدای طقف ۵

 اش : ینیل هسوروترب ور

 درک ادیپ هک دینک یمن روصت
 شندرک هدامآ و شناد ءهار هنزور

 ؛دشاب یبوخ داک نیریاس یارب
 ان ار یار یعیوردا
 ماجنا ار یتبثم راک مئاوتیمث هک
 هطقن هب یژور مراودیما . مهد
 یاهژاتهارو مسرب تالوحتو رییغت
 هدافتسا دروم هک منک ادیپ ار
 نامه تسرد . دریگ رارق نیریاس
 هداتفا قافتا هشیمه هکیروط

 ..عقاومیضب مه دیاشو
 لقاال : ینیلهسوروت رب ور

 سبو



 یئاهلیف یرادربملیف ماکنح
 رکچت [رق « ایل اتیاردرقنس دنا
 نه.عافدیبرهش مد ءادخ هداتسرف

 یاهژاتهاررد هک متسن ادیم یبوخب
 یبوخب ه نم .مرادیمرب مدق
 ینادنزرفو متسهردپ هک متسنادیم

 ردنم «دینیبب ؛مراد مدوخ یارب

 ملیفود طقف امنیسردمتیل اعف لوط
 ملیف یکی ؛ ماهتخاس لوپ رطاخب
 رکید یکی و هروورالد لارنژ
 وی روتی وتک شاب)«هایسحور»ملیف
 . ( مجرتع - رلیتایدان و نامساک
 منک ی من راک هک سا لاس جئپ الاح
 8 هک مهزاغ کف تو
 تدم نیا رد . ماهتشادن دمآرد
 ردقنا مورن نب زا هکنیا یارب
 یتح هک ماهدرک هژرابمو یراک ادف

 ودینکب دیناوتیمن مهار شروصت
 ارنتخاس ملیف هیلوا لئاسو الاح
 زیچره ژا لبق ینمی ماهدرک ادیپ
 هناناوج زا یهورگ . دعب و لوپ
 و.اریوسنارفصوصخب و یئایل اتیا
 .متسه هدامآ الاح

 ؛ یراکچ هدامآ
 همان ری* ینیل هسوروت رب ور

 :راد لایخ , ماهدرک حرط یعیسو
 همامح زا یتاوارف یاه ولبات
 .منک هیهت نامعامتجا

 ار«نهآنارود» ملیفدبالامش
 دیاهدیدمتخاسنوی زیولت یارب هک
 یاهراکزا هنومنكي طقف ملیف نیا
 متخاسیرگیدملیق دعب .تساماهدنیآ

 «مهدراهچیث ول تایلمعهشقن »مانب
 هقباسم زا جراخ روطب لاسم] هک
 . دش یفرعم زینو لاویتسف رد
 یخیدات «زت » كي زج ملیف نیا
 لونشمالاح و ۰ دوبنیرکید زیچ

 یاربآ ناسا هژذایم تاساو
 یگنج و نتسیژ و ندرک یگدنز
 ید هک شا هک هم )افتاد هک
 نیراتق رگ وفا هیلک لیف نیا
 و تفرشیپ اب حیردب هکیئاح
 دوجوپ رعب یارب عامح | تیقرت
 و دوش شهداد« ناف: یا
 زا یشاب هک لضارظع نینچ ره
 دیدهت ادناسنا ,كگ رمرب یزوریپ

 كيديهاوخیم نیاربانب ۵
 دیقم و یشزومآ یاهملیف یرس
 مدق دینکیمروصت . دیّژاس

 یحیحص راکهار نیا رد

 : ینیل هسوروت رب ور

 اهن تنارب مت نظم دا

 یکدوهیب و کرم زا تاجن هار
 عوقوراظتنا رد دیاب امش . تسا
 بالقنا , دیشاب لماک بالقنا كي
 رد هکلب امئیس هنیمز رد اهنتهن

 لوقامشب . یرنه یاهتمسق هیلک
 ,همه هدنیآ لاستسیب رد هک

 یتیبرت یاهملیف نتخاس س
 هداس رایسبمه شلیلد .دشدنهاوخ

 الیسو اهنت ذورما . تسا
 و تایقرتاب اد ناسنا هک لوبق
 انشآ هنارکفنشور یاهتفرشیپ

 .تساریوصت ,دنکیم
 .یئامنیسریوصت مهنآو 8

 امنیس ارچ دیئامرفب تسا نکمم
 ؟دیاهدرک كرت نویزیولترطاخب ار

 نیم : ینیلهسود وتربور

 ریواصت نویزیولت و مزاسیم ملیف
 اد . دنکیم شخپ ار مياهمليف
 تسیروط نم تیعضو رضاح لاح
 راک دشاب لوپ اجک ره مروبجم هک
 یئاج اهنت العف نویزیولتو منک
 مناوتیم رتناسآ و رتهب هک تسا

 هلئسم زا یظنفرص ۰ مسرب لوپب
 رتشیب هک تسیزیچ نویزیولت ؛لوپ
 مياهمليفو درادیچاشامت امنیسزا
 4 یاهمدآ ار

 :هدیم

1 

 ؟دنهد و دتنیشنب
 دنهاوخیم مدرم هک دنیوگیم همع

 ؛ دننک یمن راکیتق وو دننک جی رفت
 . دن زادنین راکب ارناشرکف

 ۵ ؛ ینیلهسور وت رب ور

 رد اهملیف نیرتقفوم دینادیم
 ًاریخا هک یئاقیرفآ یاهروشک
 اد ایند موس كيو دناهدش لقتسم
 ۱ هل ها ته ایکشت

 و « یکسون ردناسکلا» ؟
 اهملیف ینعی ۰ < 01ص »
 نآ رد هسنارف نویزیولت هدیقعج
 حرطم اهتلود نتفرگ مرف هلئسم
 ندروآ دوجوب رد اهملیفنیا .دوشیم
 یاهدمعشقن ؛بوخیاههلیفیرسكي
 تسرد ینعی دناهدوب راد هدهعار

 یئوج هدافتسا طقفو طقف ناشقدح
 :دیههفیهرگا امنیت تفتصا ,تسا
 ادریف لوصحم نتخاسب عورش
 درکیم اد یراکینعی « درکیم
 نودب « یئاهنت هبزورما نم هک
 مهدیعماجنا ادرفدیما هب طقفلوپ
 ماهدرک هشیمه هک یراکن امهتسرد
 مییارب لد نوخ تمیقب هشیمحو
 نایاپ . . تسا هدش,مامت



 م,وگ انالصرخ. راهک جونم تن

 (یاریا تخم ) ءاعتمص حج

 ۳ فرح
 زادنپ . د .پ : فیلأت و نیودت

۳۴۵95 , ۷۰ 

 ملهلی و جرج :لماک مسا :ا نادرگراک) تسب اپ .
 هیهت دعب ۰ رتانت هشیپ رنه : ۱۹۱۰ زا-(۱۸۹۵) شیرتا ۰ نیو
 -شیرتا و ناملآ: ۱۹۴۰ زا-هسن ارف : ۱۹۳۳ زا-۱۹۲۳ زا امنیس ین ادرگ راک
 -(۲۵) حود كي دارسا-(۳۵) طاشن یب ناب ایخ-(۱۹۲۳) هنیجنک: اهملیق
 زا رتخد كی تارطاخ رتفد -(۲۸) نارحب-(۲۸) ادودن اپ هبعج-(۲۷) هن ناژ
 -(۱5۱۸)برغهبج-(یراکمه اب-۲۵) ول اه ستیپ دیفس منهج-(۲۹) هتفر تسد
 دیتنالت:هش ارفرد-(۳۱) تقافر-(۳۱) یلوپ راهچ یارپ وا-(۳۰) اوا یئاوسد
 یدنلب زا : هنارف دد-(۳۴)نردم نامرهق : اکی رمآ رد-(۳۴) توشیک نود-(۳۲)
 شوختسدین اوج رتخد-(۳۹) یاهگن اش مارد-(۳۷) رتک دلزا ومد ام-(۳۵)یتسپ ات
 ردن ال وم ل اف-(۴۳)سولس اپ -(۴۱)نیپیلیق-(۴۱) اهنی دمک :نامل آ رد-(۳۹)یتخب دب
 - (۵۳) توکس یادص : ایلاتیا رد - (۴۵) زومرم قامعا-(۴۸) همک احم-(۴0)
 تافا رتعا-(رلتیه یاهزور نیرخآ):نآرهت رد (۵۵) رخآ هدرب-(۵۳)اهیگت اوید
 نایم رد - انیتب یارب خرس لگ-(ه) اهشوپ همکچ شروش - (۵۴) راکانبا
 .(2۶) لگنج

۳۵۵6۵۲ , ۵ 

 هدون ددل وتمسنیفی رگیلادوب د : یلصا مسا :(سیرتک1) تجاپاربد
 ددیزاب-یصوصخ روطب صقر و مارد : تالیصحت-(۳۳٩۱) اکی رمآ« ودادولک
 دد) رهش دایرف : ملیف نیل وا-۱۵۴۸ زا ملیف دد یزاب عورش-۱۵۴۶ زا رتالت

۴20۱۲ ۱۵۳۵۵۱ 

 :۱۹۳۲-(۱۸۹۵)هن | رف.ین اب وادل وتم:(نا-رگراک)ل وین اپ لسدام
 (۳۳)ناپ وت (۳۳٩۱)ین اف : تسیرانس ۰ سیو همانشب ام : ۱۵۳۳زاس تسیل ان روژ
 یف ادرگ راک هک یئاهملیفمامت و) نوسوهمادامخرس لگ هت وب -نکسا دات ودندات رات

 (۳۴)لژن 7 (۳۳)بلقهب میقم - را زس : نادرگ راک ماقمرد هدمع یاهملیف (هدرک
 (۳۸) اونا رسمه (۳۷)نژد - (۳۶) سول رم (۳۵) نول اگیس - (۳۴) و رف وژ



 س (ها)زاپوت - (۴۸) ابیزناب ایسآ - (۴) هدمآ ایئدب - (۴۰) نک هاچرتخد
 . (2۴) ما ایسآ یاههما - (۵۳) اهمشچنون ام

 81۱6۷۵ , لعد

 هدن زاس (۱۹0۴) هنارف دلوتم - (نادرگراک) هدول لب نا
 -(۳۸)یث ای ردیاپ تشه : هدمعیاهمیلیف - یملع دنتسم را[ و هات وک یاهملیف

 (۳۷) مداهچ «دعب» - (۴۴) یبآ بسا - (۳۰) بهار را رب (۲4) اهسرخهچب
 . (۴/)نب ریشبآ یاهشکمدآ - (۵۴) ریپماو - (یراکمه اب ۳۷) یبآشیر

۳۱۵۵۰ 

 ناتسراجدلگس دل وتم : ( نادرگ راک ؛هدننک هیپت) لاپ حرج
 یارب نوستراک یاه ملیف هیهت ۱۹۴۶ - اکی رمآب ۰۸
 یشود هدننک عادبا - یکسورع یاه ملیف هدن زاس - «لش» یتفن ین اپیک
 مادختساتحت هدننک هیهت - مأوت رولب اهمدآ و اه تک مزایرادربملیف یا رب

 اهايتد هک یتقو(ح۰) هام :دصتم :(هدننک هیهت) هدمع یاهملیف - ورتم ین اپمک
 هقحراکسا هدن رب لوا مسلیف هس) - ۵۳ اه ایئد گنج (ع۱)دننک ی م فداصت

 هدننک هیهت (هم ) اضف حتق - (۵۴)هنهرب لگنج (۵۳) ينیدوه - (یل امنیسیاه
 راکساهدن رب - 1۹۵۸ - یبجو كي: نارهترد) یتشگنا كي مات: نادرگ راک و
 و سیاه هقح راکسا هدنرب س ۶۰) نامز نیشام س (یلامنیس یاههقح

 - (۶۳) میرگن اددا رب فرگش یایند - ( ۶٩ )دوقفم هراق « س
 رهچ -(۲۳) وئالرتکد

82۱286۵ ۷ 

 کیرمآ, این اولینپ رمیئال دلوتم : (دوتکآ ) سنالاپ كج
 تسیل ابتوف وروک وب - یلامش یانیالوراک هاگشناد : تالیصحت - (۱۹۲۰)

 -کودورب یاه رتائت رد یزاب - مادد فلتخم یاهسالک ردلیصحت- یاهفرح
 -اهن اب ایخرد تشحو :یدعب هدمعیاه ملیف - اموزتن ومیاهراغ : ملیف نیل وا
 ن سرت - یناوریش ریز كقاطا رد یدرم - هجنط هب رارف
 ماج - شتآ هسوب - رفاک تمالع - نیش - (نادادن امک :نارهت ردز
 :نارهت رد ) دادعا هناخ-اهنت درم - هلمح - گرزب دراک - مدرمداب رازه
 اهلوفم - (ایلاتیا رد ) زرابم جنپ - منه هب هیئاث هد ب ( ماد رد یدرم
 دد) دزدرابکی- ( هنارفرد ) ریقحت ( ايلاتیارد) ساباداب - (ایل اتیا رد )
 . اه یاهفرح( مدوب هد هک ینامز : نارهت

 عدصمدصتصت ر 5۳2

 (۱۹۲۵)ای اتیا.مردل وتم :(سیرتکآ) یفیناپماپ اناولیس 8
 یل ابی زهکلم -اهت رسنک رد تک رش زا وآ میلعت ایلیچ«نسیمداک آ تالی صحت

 زا یضعب - نآ وژنود رارسا : ملیف نیل وا - ۴۷و ۱۹۴۶ یاهل اسرد ایل اتیا
 ب فعاضم رسدرد - حو یتشک نیمود - لف چرب رارسا :یدعبهدمع اهملیف
 -نرقامیل_ یاههن ارت - انآیارب یرهوش - رهشكي همکاحم نور یک وا
 تسود نمشد (یداگتساوخ :نارهت دد) جاودزا اههن ارت اههن | رت اه ارت
 -سرپک (ت ایروا انگر یسا-نرق همین یاهقشع -همکحم رد زوركي-ینتشاد
 قشعبش - تسوگ لزاومدام -مریابیز -یراناک ریازج یسنرپ داشگنه
 .یموریاهن اتساد نا زنود

 طدص ۲ ۲۷6۳۵۵

 اب امنیس رد راک عورش یلاکی رمآ :(صقرریدم) ناپسمرح
 اهنآ ردهک یئاهملیف هدمع-۱۵۳۵ زا ( صقد نادرگراک) رفارگ و هدوک ماقم
 دایز  یمیدقمتیر - ردنلیسهالک - ات رب ور :تساهتشاد تک رش ماقم نیااب

 دیدادلیم - گنیئوس رصع سینک لابند ادیلایدد یورین -منک یمیفابل ایخ
 ایب - ( صقد ین ادرگ راک نی رتهب صوصخم راکسا ) راتفرگ رتخد سامیصق رب
 -(بسایب هکشرد :نارهت دد) ديشخبب رم والاخ ود رگ -ثچوک هملکهس -میصق رب
 هشرعیور همه -تیک ؛سوبپ ارم ورهربموس -امن شوخ -سا زگت لا وان راک
 - یلول نسرد تاقالم - رتیپ وژهقوشعم .-(یتشک هشرع یورصقر :نا رهت د د)
 یاههمارب دد راک سارتاپوئلک - لگلبط گنهآ - نکن ک سسب ویگ وب
 ین وی زی ولت

 : اییاتسرپیش رد

 غابراهچ « كایام ء ظفاح : یاهامنیس ناهفصا

 ایسآ « لارتناس : یاهامنیس دهشم

 ایرآ هیحاتتفا همان رب و لحاس : یاهامنیس زاوها

 اناید امنیس : هاشنامرک



 رومام كي الیسوب هن افصنم ریغ « درگهدود ةدنشورفكي :ناتساد
 یو دوشی«موکحم نادن زهب و ,اهواگ رب گرم هدز دای رفهک دوشیم مهتم سیلپ
 طب اد «ناوجرسپ كي اب و ,دوشیم درگل وكي هب لیدبت «نادن ززا جورخ زاسپ
 .دنک ی مرا رق رب یتسود

 ددمدرکیعن رکف» :تفگ ملیفنیا ندیدزاسپ سنارف لوتانآ :لیلحت
 یصخشویشكي ملیفنیادد نادرگ راک «.دشاب هتشاد دوجو زیچهمهنیا نملوون
 مین ویسرپما هب یبوکت رک ُاعکاحم لثم یئاه هنحص رد هک دوب هدرب راکب
 ان ارعاش مسیل اثر هب كيدزت یاهقیرطاب ار سیداپ تالحمو , دشیم كيدزن
 دش نیسحت «ثیفی رگ هالیسوب آدیدش «یب وکن رک » .دادیم ناشن ۱۹۳۰ یاهلاس

 .دمآ رو اهكيسالکز ا یکی ناونعب و
 - وین دوی(: هشیب رنه -بیجقل اد :نادرگراک ۱۹۵۴ (هنارف) 8

 .هقیقد۸۷

6۳22۷ 

 : نادر راک ۳۰-۱۹۲۰ (کیرمآ) تکیزیرک
 .تدمهات وک ال رحتمیشاقن

 یاههداتس نیرتگ دزب زا یکی ۰ رگهلیح نمضرد و یشا ةب رگن يا

 - ناویل اس تپ

 رد كل رحتمیشاقن رد راب نیل وا یارب و . دوب ۱۹۲۰ یاهلاسرد كرحتمیشاقن
 «سوامیکیم»دل وت زا لبق لاسکی نیا و «(۱۹۳۷)تفدراکب قطان هک دوب وا یاهملیف
 دوجوب ار لوحت نیا كرحتم یشاقن رد وا یاهملیف .دوب وا گرزب بیقر
 یاهارجام.دنی امن هدافتسا اپود یوررب ناشا ًةباثب .تاناویح زا هع دروآ
 ناویل اس ًالیسوب هک دسریم رظنب و .دشزاغآ ۱٩۱۴ لاسزا نارکا یودرب وا
 صوصخب ولریس ,دل وگینم ؛ نوسی ره ٌالیسوب بیت رتب اهدعب و .دشاب هدشقلخ

 .دشیممیس رآ «یل و
 6۳6 46 ۷۰ ۲۵ص

 ادرگ راک - ۱۹۳ (هنارف) ژنال یاقآتیانج
 -هلشاب ناژ : دادربملیف - هین اتساک ناژ , زین اپموک « دوه تسپ رانس
 زاگنهآ ی اتسکناژ .سیک بود :دوتادوک د س دوهرب رب یب :نادرگ راک كمك

 ؛ناگشیپ رنه داون رتب رگ رام :روتن وم - امسوک فزوژ : اهزاوآ
 -ودلسدام ,یات اب ایولیس , ایاکسربیس ایدا ۰ لرولف « یرب لوژ

 . هقیقد «دودحرد س نن ژهنر « لماه
 دارف دادربهالک باب راكي « سیراپ یاههچوک زا یکیدد : ناتساد

 یاهباتکپاچهادزا و دن روآیم دوجوب یاهزات تک رش وا نا رگ راک . دنکیم

 اددوخقحبلط و ددرگیمرب قب اس باب را . دننکیم هی امرسداجیا ؛ ژئال یاقآ
 . دنکیمادوا فداصت بحرب ال . دنکیم

 . دداد یب وخب اد اهلاسنآ ناشن هک یبیجعملیف : لیلحت
 و ؛ هراچیب نارگراک « هدش عقاو زواجت دروم رتخد , سنجدب

 هنحص ورب واصت قمعنآ رد و , دش هتخاس یلیلق ٌجدوب اب ملیف نیا
 . تشاد یمهمشقن راب نیل وا یا رب

 تمنصصم ۷۷:۳0 دونم

 :نادرگ راک - ۱۹۳۴ (یاکیرمآ) لیمنودب تیانج

 -داون دناژ

 باب را كي

 4 رنه - جیپاکدوو وولاس ۰ رث داگیل : رادربملیف س روت رآ كم
 - لیورتسا ۰ یدنکز سلراچ ۰ نمورتالوئاپ ۰ ندوبینتیو , وگ رام , زنید

 .هقیقد
 لتقب اد ناوجنز كي هک ی لیک و :لمایتیانج كيزا یسیلپ مت كيرب

 تریش بجوم هک ,دش هتخاس یک روی وین بتکم زا فل قم ملیفكي « دن اسریم
 یاهدود هک دش وگ رام و ( «یگرعاندرم» ملیف یلرمان شیپ رنه) زنی ردولک
 . تشاد هاتوک

 کادکكيتاماتنيا نیدددای

۰ 7 
 دیژاسناریو اجر رز نیت ال

 مان اب تالوصحم نیرتبوغوم

 تسا یدادربکع یارب نییدود نیرت هداس كادک كيتاماتسنيا
 هداوناخ دارفاو ناتسودهک تسیا هیده لادکك يتاماتسنيا یاهنیبدود
 . دیامتیم لاحشوخار امش

 دودحم تیل وئسماب ارماک ورتکلا تکرش : ناریادد كادک یگدنیامن
 ۲۱۰ هدامش وسح نامتخاس هاش نابایخ نارهت : یزکر م هدادا

۳۳۹ 



 (هیقب)یل تفج

 یئاهصقد زا .دیایم مشوخ یلیخ
 یلیخ دنراد نردم متیر هک مه
 مثکیم روصت . دیآیم مشوخ
 -یم هک مه روطن آ اهنآ تارهاظت
 دد ناناوج .تسین حضتفم دنیوگ
 درومهک دناهتشاد یل امعا ین یق ره
 هدوبن عامتجا و اهرتگرزب دیئات
 اههاگشن ادردمی اهسن | رفنک یطنم
 ناناوچ هک ماهدیسر هجیتن نیاهب
 ؛ ناشخرد تادوجوم یژورمآ

 .دنتسه یلباقو هدیمهف

 هکنیا نتفیگ ظنرداب 8
 نکمم , دیتسه تسایس لها امش
 امش اهینیچ ایآ هکدیئوکب تسا
 ؟هنای دنزادنایم تشحوب ار

 كيدزت زا اهینیچاب متسن اوتیمرگا
 عجاد ار اهنآ هدیقعو منک تبحص

 منادیمن هک تشحونیامس رب گنج
 یکیدزیج ای تساهینیچدوجوزا یشا
 یکنجرک لاحرهب .تفریم نیزآ
 اهینیچ هک یتافلت دریگبرد یمتاآ
 تافلتزا یتشیبیلیخ داددنهاوخ
 نم و دوب دهاوخ اهروشک ریاس
 یکفب زکر ه اهینیچ هک مراودیمآ
 كمک ایند حلص هبو دنعفین كنج
 دننک

 تسایس هب طوبرم ثحب

 (هیقب) سا زکت
 رگا هک درک تقفاوم مهمالفن_داوس
 ریصتترس زادشن هتشکل  ودرد ۲هردن
 یلیمیب اب 7هددن 7و «ماس» !درذگب وا

 :تفگ «آهردن»
 نیا ژاوت یروخل همه رگا

 .نزب یلیسنمب مهوت ءایب .تسا تب اب
 تخاون واشوگخ

 .دنلب دیل امیف اردوختروص هک یل احرد
 : تفگ هدش

 . مدزن یمکحم نیاب ارت نم-
 ! مدزیروجنی |

 «سیل اهماس» رابنیا «
 مدقدص .. تسب شقن_نیمزرب هدزیقلعم
 هب «اتنول» و «نآ یبوف» «رتوسنآ
 هدوب مک یدرم زک دوب ین زهچ» مکح
 ! دن درک عورش ادنزب-نزب

 تشحو ندش ریپ زا ایآ هک مسرپ

 ؟ هنای دیراد
 مدادن تشحو هن ؛ یلتنج

 ندشریپ زایریگ و لج هکنیا یارب

 ۶۵ مدآ نم دعب و درادن ناکما
 هذات هک _.مسانشیم ار یاهلاس

 دننامو هتفرگ دای اریزابیکسا
 .دنک ی «یگ دن زهل استسیب ناوجكي
 نام یریپ هب یگا ام زا مادکرره
 » ؛مينکنفا رتعا

 سیترک ینوت دروم رد لا
 ؟دیداد یاهدیقعهچروتک آناونعب

 ود رد طقف ینوت ؛یلتنج

 یعقاو ینعمب روتکآ ًاعقاو ملیق

 اهیضب» ملیف رد یکی هدوب هملک
 ملیف یکیو«دن رادتسود ارشغاد
 یاهملیفزا تبحص «هگ رزبهقباسم
 هکارب.تنا دنوهم ینوت هیلوا
 اد ینوت طقف شراکلوا رد هکتیا
 رد یشاهنادرم یشابیز طاخب
 الاح و دندادیم تکرش اهملیف
 هتادرم یگابیز نیا هبرته یمک
 .تسا هدش هقاضا

 مدرد ناتعماقا تدم رد الا

 ایو دیدشن وربور سیت رک ینوت اب
 تاقالمیلحمردا روا یفداصتروطب
 ؟ دیدرکن

 اب ینفلت یلو هن : یلتنج

 لئاسمات میدرک تیحص رکیدمح
 نماب هک ار نامیاههچبهب طوبیم
 . مینک لح دتنکیمیگدنز

4 
 بوچ بصن یارب كدرمنآ رگا

 زا رگا و درکیم رفح اد نیمزمچرپ
 مولعم درک یمن ناروق هایس بآ نیمز
 .. دوش متخ ین اسآ ناب اوعد دوبن
 :تفگ هتساخرب اجزا «ماس»

 وبدببآ نیا یراذگیماپ اجره -
 . رگیدرهشكي هب میوربدیاب ته

 هدهاشماب هپت رس مهاهتسوپ خرس
 شیپ رد اردوخ نیمزرس هارعضونیا

 دردبهایسبآ نیااب سازکت .دنتفرگ
 !دروخیم اهیسا زکت نامه

 رواب دیهاوخیم . بلطم هصالخ
 ندشادیبیل و .دينکن دیها وخیم دینک
 نیمزرس" رد زا ردخاش یاهواگ و تفن
 دش ضرعهک یئارجام نیازا سازکت
 ! ددرگ یمزاغآ

0 
 تکرش اب یملیف ناتساد نیاذآ

 نولد نلآ ۰( سیلامماس ) نیتدامنید

 (كن ورک )باشیب یئوج ۰ (۲ءرد [نود)
 و( نآیبوف ) تیاسدوق یرمژود

 یمئاقیشو رفتعاس«یلعوب ناب ایخ -نادمهیگ دنی امن

 سون ویشورف تعاس«غاب داهچ -نایفصا یگدنیامن
 :میریذپیم لاعف هدنیامن ریز یاهناتسرپش زا

 .سولاچ - لباب - یراس - یهاش - ناگرع
 : شخپ زک رم و یداصحنا هدنیامن

 .یدمحایلع جاحرغصا - دیما قارس - نارپت

 . .. امنیس هراتس هلجم
 لاید ٩۰ هرامشکت

 ناگدنسیون یادوش رظن ریز
 نایتسل اک - پ : زایتما بحاص
 ۱۸۰ هدامش دیدج هدود

 (۵۵۰ لسلسم هدامش-مهدزیس لاس)

 نفلت ۱۴۰۷۳ - ٩۰۴۰۷
 ۸ نامتدایآ - ابید ژاساپ

۱ 

۱ 

 ۳۲۳۱۱ نفلت یرهاوج یزاسرورک زا : دوارگ لکیام یلادرگداکب (اتنول) ناتدامانیت ۳۳۹۱۲ نفلت - داشرهوگ هچوک یردان ناب ایخ هکس پاچ
 .تساهدش هتخاس نودروگ

 ۲۱ هحفص

 هادداهچ ۰ یناش ۱

ِِ ۱ 



۴ 

 یتک اپرب دوب ده برج حیا یا کی تروصپ اه
 د یاهحرط » دوب هدش هتشون تشاد دارق نآرو اه ذغاک هتسب نیا هک
 یورهک تسا یتقوم مان نیاهک دوب هتفگ تنسب رتخد « سوساگیپ راکدوخ
 دوب هارمه هدش ءاضما دنس كي اه حرط نیااب هدش هتشذگ عا رتخا نیا
 رگیدهشوآ كيرد زین یزاسلیبموتا یاه ین اپمک یدادعت فرطزا همان دنچو
 . دشیم هدید

 دوب لوغشم الماک یاهقیقد هد تدم «تنس» ۰
 رایسب یاهادص هک دوب هدرک بوذجم اروا یروط
 . دینش دروخیم ششوگب ًاعطق یلومعم

 هدرک ماعت ًابی رقت ار راک هک دش عاقل اواب یتقو رطخساسحا نیتسخن
 یئاوجن یادص هاگنآ و اپ تکر ح فیفخ یادص ادتبا سارت بناج زا « دوب
 رواب هظحل ود یکبات «تنس» هک دوب هرظتنم ریغ نانچ ادص نیا .دش هدینش

 اد ادص

 قادوا هب یگدیسر
 عقاوسم ردهک اد یقب

 .تسا ۰
 هزات هک دش قودنص واگ لخاد هجوتم یزیرغ روطب

 :دروخن ششچن البق هک دش یزیچ هجوتم اجن آرد « دوب هدوشک
 «دوب هدمآ الاب قودنص واگ فک زا تناس كي هزادن اب كيراب یزلف لوتفم
 رد رطخ گن ز كيب لوتفم نیا دمهفبات تشادن دایز قععت هب جایتحا تنس
 گن ز لزنم رد هک دوب .هتف :د ؛دوشیُم طوب رم نامتخاس زا یا هشوگ

 تسعامارجاب
 رادنپ .د . پ : مجرتم

 همهزا ار گن ز نیا دوجو دیاب دیو ثرون نیارب انب_ دادن دوجو یرطخ
 ددا راوم زا یسکیرد «تنس» دوب هچره لاحرهب . دشاب هتشادهگن یفخم
 . دوب هدش ریگلفاغ شایگدن ز

 یکیداسترد نومیس دش شوماخ ینآ یتکرحاب یبیج غارچ دون
 درک مکحمرس تشپ اد هرجنپ و تشاذگ یتشپ قاطاب مدق هدیهج هرجنپ یوسب
 یکیراترد .تسب هناچ و ینیب یود ؛ اهمشچ ریزب یلامتسد لاح نیمهرد و
 بن اجب لاح نیمه رد شرگید تسدو دن اجیپ هتفرگ اررد هریگتسد یتسداب
 یرصتخم اد رد . دوبن لفقرد یدیلک اما تفر دوب هریگتسد ریز هکدیلک
 .تشاذگ نابتخاسلاهرد مدق عیرسو ادص یب و دوشک

 مدختسم تفریم نامتخاس یبقع تمسقب هک یرد یولج تسار فرط رد
 هک .یکناوج اد نلاس ی۴رزب رد . دوبهداتسیا باوخ سابل اب یلکیه تشرد

 هدید «دیو ثرون ترب» ناکلپ یالاب و دوب هدرکدس تشادنتب ینهارریپ
 .تشاد تسدب یئالویه داشک هن اهد ريت تفه هک

 : تف و تخیر تنس نابل زا یدنخبل
 سابل اب صاخشا زاًآتداعهک یئاجف[زا نم . نایاقآ « رآوسنوب -

 اد نایاقآ مناوتیمن هک مفساتم یلیخ منکیم یلاریذپیمسر
 رب دوب هدمآ هکیرد نامه زا تعرب فرح نیااب

 بن اجب یلات ود هدمآ دوخب كن اوج و مدختسم ات دیشک لوط یاهینا هسود تسب
 قاسطا نوردب ناشابندب هدیو ثرون »و ولج زا ودن ۲ .دندرب شروب رد
 .تفگ دمآشوخ اهنآب هدنبنجزا یلاخ الماک قاطا كي هرظنم دن دیهج

 سکچیه زا فن یاهظحل دنچ
 یوسق مدختسم هرخالاب دسمآین رد
 نیچرواپ نیچرواپ هدمآ دوخب لکیه
 دارققاطا هشوگ رد هک ی تکمیل فرطب
 یهاگن و دش مخهن اطاتحم هتفر تشاد
 ناوج مدختسم تخادنا نآ ریز, هب
 هتفابیبلق .توق هنومن نیا زا هک زی
 هتفد هرجنپ نیرت كيدزن فرطب دوب
 هرجنپ تشپ . دیشک اراه یرد تشپ
 ود یهداشگ نامشچ وتوهبمهرهچ هرظنم
 یهامود لثم هکدش دادومن تمدخشیپ
 ! دن دوب هدن ابسچهثیشهب هرهچ ناسا ره

 كي لاوحا نیا مامترد هدیو ثرو »
 - یب مدختس ود زا اردوخ یمدقدنچ

 یدوروردهب كيدرن هتشادهگن رود لاب
 . دوب هداتسیا

 نابدر یالاب زا «رلپمت نومیس»
 یدودو رد رانکرد . . هاخباتک
 ۰ تسج ریزب ادص یپ یگنلپ نوچمه
 ودداهن هدیوخرون و رسربهک یتسد
 طوقس برض هکنیا یکی تشاد تیصاخ
 تشحو زا یدای رف هکنی | رگی د و تف رگ ادوا
 تنس رگید تسد . ددوآرب كدرم زا
 ولجاب ادهد زتشح ود رمدیدش یتکر حاب
 دیو ثرون تسدردهکیعمشو داد له
 بوسحم قاطا رون عبنم هناگی و دوب
 یرد یکیرات رد ..:دششوماخدش یم
 .دروخمهب

۹ 



 ۱ : تفگتنس
 میشاب هتشاد مهاب یئاج رد صقر یارب یفاک تقو منکی ملایخ -

 .دشمامتدوز نامراک
 نیرخآ ات دلرتخد هک دوب هدشزیس ناهگ ا یکی دات نایمزا یروط

 یتقو ,دیشک یاهحیص رایتخایب لیل دنیمهب و دوب هدشن وا روضح هجوتم هلظحل
 : تفگ دمآ اجشفن

 !یدن اسرتیم ارم دیاب ًامتحالاح -
 دی وثرون رصق بناج زا ,دوبن گن ددلاجم اما .درک یاهدنختثس

 + ریپ هاب ور كي شوگ رد اهگس تسدزود یوعوعنوچمه نانک اسیادهورس
 تراتسا هتش لدتشرثل رتخدرانک تنس ,درک ی مداجی | «تنس» رد صاخین اجیه
 ,دشنشور تمواقمیب روت و«.دز

 یسرپ رتخد
 .دماين شیپ _یعنام -

 .ه یمهمعن ام
 هدرکنشود دروب شادالدنفاب یراتیس تنس .دمآ ردتکر حب لیب وموتا

  دزنآب یکپ
 :تفگر تخد
 ؟یدروآ ادزیچامه -
 :تفگتمالمنحل هب تنس

 ؟متفگن البقوتب ادنیا رگم «منک هابتشا زگر هک متسین یمدآ نم
 .دوب دنلب ادصورسهن اخزا هکنی |لثمیل و -

 تدایوت هک تشاد یرطخا گن ز قودنص واگ .دوبن یمیمزب
 ووب هتفر

 ندی ودرد نانچ نامدختسم و ناجومع .درک یم یقرف دایز لاحرهب
 رارف تناوتیم یبوخب ناشتسد زا مهدوک شوم كي هکدن دوب هتسب ابوتسد
 .یدیمهقیم تدوخیدیدیم ارهن اخنانکاسو وا مکش رطق رگا .دنک

 :تفگ طاشن زاولممیتحل اب هدیبسچ ادوا یوزاب ناجیهاب رتخد
 .دهاوخیمملد «من زب داد دهاوخیمملد هک مل احشوخردقن ۲ ..ردقن

 :مروایب رد ادصب ادنیشام قوب
 یادصاب رابهسو هدیشک یادصاب ار 7 راب هس هتفر قوب هب رتخد تسد

 . دروآ ردادصب هاتوک

 دوب هدشراذگ رب بوخیلیخ هیضقهک آدج.دزیدنخبل رگیدراب نومیس
 تنسیل و .. دشاب . هتسب ارهاد سیلپ و دنشاب هدرک ن فلت سیلپهب هک دوبن دیعب
 دیاب یاهلئسره "هب .دهدهاد رطاخب یاهغدغد تب ابنیا زاالعف تشادن لایخ
 . دیسرشدوخ هبوت هب

 گورب ور تفام یدادقم رد .دومیپ ادهداج مخ تعرسب لیب وموتا

 زاگ یو زا رایتخا یب تنسیاپ . دوب رادومن زمرق غارچ فیدركي اهنآ
 . دش دنلب

 ب۱ میدمایم ام هک یتقواهغارچ نیا -
 :تفگب ا رطضا لاحاب رتخد

 1 دشاب هچاهنب اینک یمرکف
 فقوتمعن امهب هدن ام رتمهس ارلیب وموتا و تخادن !الاب یاه اش تنس

 هتسب اد هداج ضرعو هدشبصن زا ردبوچ هعطق كي یور اهزمرفغارچ .درک
 و درک سل ادتنس هقیقش درسیزلف .دشیمن هدید یزیچ بوچ یوس نآ دوب
 ددهحلسا .دیدریت تفهكي هل ول مشچ رد اددوخ دن ادرگ رب ورهکیماگنه

 نحل هب درم .دوب هدش زبس لیبوموتا رانک هک دوب یشوبین اداب درم تسد
 :تفگی طلسم لاحنیعرد و زیمآ مکحت

 ,نکن تیرخ یئیبن همدص یهاوخیم رگا . شاب مارآ-

 درتخد و تثگرسب و درک سح یشوج و بنج دوخ رانکرد تنس
 :تفگ هتسب رس تشپ ار رد رتخد . دوشیم جداخ لیب وموتا زا هکدید ار

 . تنس یاسقآ. موشیم هدایپ اجنیا رگید نمس
 : تفگ هداد ناکت یرس نومین
 .حیحصس
 تنس هسلک هب ريت تفه هلول اب رگید یاهملقس تسدب هحلسا درم

 .دیایب نکدر اد اهذغک-
 . تفرگارنآ هدرک زا ردتسدرتخدو دروآ رد بیچزا !راهذغاک تنس

 اهتکاپ و ذغاک هتسب یور هتشون دروب شاد رون رد هدشمخ ولجب یردق دعب
 رسدعب .تشاد یاهدنبی رف جومت بش میس دد شایلالط ناوسیگ. دناوخ ار

 روآ بلب ینیشنل د دنخبل دید دوخ هجوتم اد تنس یتقو و درکالاب
 درادن دشاب ءوتن روت» هاگشن ادداتسا هک یردارب «دی و ثرون ترب و-

 دیقب هتکسن ودنیا زا ریغ . مرادن وا اب یدن واشیوخ هنوگچیه مه نم و
 عرتخمكي زا اد عا رتخا نیا «دیو ثرون » . تسا تسرد متفگ هک یلاهزیچ

 . هدیرخ لاح رهب یل و هداد واب ردقچ من ادیمن هدیرخ ین امود لها ناوچ
 و یدیسر وت هک دشورسفب « دروف » یناپمکب اد نآ تشاد لایخ مه دعب
 هراد همادا ,یدش عن ام



 (هیش) یولیس
 لاصتاخیم لثم رهوش ونز یگدن زرد
 لیم هک ادودنآ و تسا یچیق هفیتود

 لصو مهبدن داد رگیدکی زا یئادج
 انک ی م

 ]ش وگ لثعل !برض نی اب نا وا رف تقداب
 وگیم دنخبل اب و دهدیم

 یارب . تسا یلابیز فرح -
 مهدی وادودرک مهاوخ فی رعت یولیس
 یشقن هچهک می وگیم واب دشدگ رزب یتقو
 یتساد . تسا هتشاد اسم یگدن ز رد
 همجرت دوخهلجمرد هک نم همان نآ هب
 یوسنارف هلجم نآ لثم هک امش:دیدرک
 1 دیدوزفین یزیچ ناتدوخزا

 ريخ تسانامدای هک اجنآ ات -
 . میداد نآب كيتامارد نحل هکنآزج

 مهمدوخ نوچ « دیتشاد قح -
 مدرکیم رکف كيتن امر یلیخ عقومنآ
 .متشادنپیم هتفد تسد زا اد دوخ و
 یدسیل اه یرفت هس هداو اخالاح اما
 .تساهدروآ گنچب اد یتخبشوخ

 ءاهیلیخ ناریا رد ادامش -
 ناناوج تیرثکا ینعی
 امش مه ۰ دنسانشیمام ناوخ همان زور
 یارب اش دوروربخ. اد یولیس مهو
 اما ۰ دوب زیگت (ناجیه ام نااوج
 ارسچ هک دندش بجعتم تبن نامهب
 نودب و تسا هاتوک ردقنیا ناتتماقا

 دیهاوخ اجنیا زا ترسنک ندرکاپ رب
 . تفر

 یلیخزا یولیسو نم.دین ادیم -
 رظن رد 1۹۶۵ زا ینعی « شیپ تقو

 صوصخب یتایسآیاهروشک ردمیتشاد
 ترفاسم ناتسودنه و نانبل و ناریا
 یاهنافا ام. یارب هثیمه ایسآ .مینک
 ه افسأتم اما هدوب ابیز و

 کان

 میظنتیروط راب نیا ام رفسهما رب
 یارب یتصرف ميتسن اوتن هکدوب هدش
 و مینک ادیپ یناریا ناناوج اب رادید
 یسوضانامدوخ یارب_همهزا شیپ نیا
 دیراذگب نآ هیجوت رد اما ۰ تسا
 تالیطعت هبنج رتشیب امرفس هک یو
 .دزاد اد هرابود لعام عونکی و
 ًاتحرگی د یتصرف رد هک میهدیم لوق
 ادامشروشک « میئايب ناریاب
 مسه یتاههما رب ومادآ لثم
 ۲ . مینک

 یتافیرثت یاهفراعت نیمهنمض
 زولب . دش دراو مهناترا و یولیس
 یهاتوک نماد ونابسچ و كزان یئومیل
 تساپوژینیم تفگ دشیمن هک تشاداپب
 یاهنارتخد و كکب اچ تاکرح یولیس
 بحاص هک دیسریعن رظنب جیهو تشاد
 و یئالط یاهوم . دشاب هچب و رهوش
 هدرک شیادآ هداس یلیخ اد شدنلب
 یناج .دوب هتخیر شیاههناش یور و
 یولیس تسد دوب هتسشن هک روطن امه

 رج نر
۹ 

 لباس لعاد تسانازورف

 تسابراطسا»

 دیئامرف هیهت اههناخوراد زا

 یولهب , هپاناکیور اد وا و تفرگاد
 . دن اش دوخ

 : مدیسرپ یولیس زا
 یلقاع رتخد رگید ًامتح -

 .دینکرمن ادیپ وگموگب ین اجاب و دی هدش
 رگید . دوبن یسیم زیچ -

 .مونشب مهار شف رح مهاوخیبن
 وتسا ین اتسراجم االصا یولیس

 هنارف هب شاهداون اخ اب یکدوک زا
 ناشیراکعه تلعب ین اجاب «تساهدمآ
 مرگ یلیخ اهنآ یوزما . هدش انشآ
 دوب بسانتم مهناشجا ودزا و هن اهیمص و
 : میتفگین اچهب

 ناونعب دنهاوخیم اد امش -
 ایآ . دننک یقرعم دیدج نیدزهیجا
 اعقا وای .تسا یمسج یاهتهایش تلعب
 سح دیقف روتکآ اب یهباثت دوخرد
 ؟دینکیم

 یایند ناوجره رد نم رظنب -
 و نم تسا هتفخ نیدزمیج كي زورما
 نامرب ورود طیحءاب یوحنپ مادکر هامش

 قب اطت مدع ایند « عامتجا ؛هداون اخ
 یلسن ره رد دیاش « مثادیمت .میداد
 .دن |هدوب یطنارشنینچراتفر نان اوج
 هن افا زا دیاب اد نیدزمیج لاحرهب
 ره اب قبطنم اد شدوجو و دروآ رد
 متسه نیدزهیج مونم :تخاس یناوج
 لکیهو دقو دن ولبیوم تهج زاهن اما

 مهنارگید هک یتهج نامهزا .»
 . دنتسه

 یولیس هراشاب یدیلاه یناج
 :متفگ .درک شتعاسدب یهاگت

 اما .تساهدشنات ريد من ادیمس
 هماترب ۰ مراد مهرگید لاوئس كي

 لامتحا هب : فدناربنول رام

 !دش مهاوخ یربپ دوجوم دایز یلیخ
 رگید هن اقتسحا لاوئس كسب مه زاب
 . دیدرک حرطم

 تاعوبطم لب اقم رد ارچ []
 ٩ دینکیم یفطل مک ددقنبا ایل اتیا

 زرط نیا : فدناربنول رام
 همان زور و تاعوبطم همهاب نمراتفر
 هچ ...و ایلاتیا رد هچ تسا ناراگن
 . لامش بطق رد

 1 شلع (]
 كيتاعوبطم : ودنا ربنول دام

 یارب لقاال . تسا یسناطیش عادبا
 .دوشیم نآ ین اب رق هکی سک

 ؟دیسرتیمن زیچجیهزا امش []
 یسکع رب : ودناربنول رام

 یمتا بمب زا الثم «مسرتیمزیچهمه زا
 + شومزا و

 یزیچودت ارب یاقآهراب رد []
 یعالطانآ زا یسک لاحب ات هک درا ددوجو
 ٩ دشاب هتشادن

 هک هتبلا : فدناربنول رام

 هک مهدیم حیجرتنم یل و دراد دوجو
 هدایز امشهکنیا یارب . میوگن یزیچ
 اب ؛ هبحاصم كي لومعم هژادنا را
 . دی هد فرحنم

 ۳۴ هحفص امنیس هداتس



 ی
 0 ۰ 0 ۵ ها.

 .درکیم یزاب اد «ولابتک» لد «ولابتک» ملیفدد -۱

 زااد شت رهش هکتسا یئایلاتیا روهشم ناگ داتسزا ۲

 شیپلاسدنچو هددوآتسدب یئاکی رمآیاهمایفدد یزاب قیرط

 .درکنا ریاهب یرفسزبن

 كنلپ» یئاکیرمآ یاهملیف یسیلگنا دوهشم دوتکآ ۳
 . «یکیداتدد یریت»و «یتدوص

 یلاومارت »ملیفدد اد شا یئامنیسشقن نیرت دوهشم ۴

 هدش هداد شیامن یاهملیف نیرخآ زا .هدرکیزاب «سوه مانب

 .میربب مان اد یداهب یاهسوه ميناوتیم مهوا

 بیترتب فیرشرععو لوت وارتیپ ,ندل وه مایلیو اب -۵

 اد وگ اویژرتکدو ناتسب رع سندال « یاوکهناخدورلپ یاهملیف
 ۰ تسا هه رک ین ادرگ داک

 روتکآ نیرخآ هک نیلتاق ملیف ناگدننکافیازا یکی ی

 .دشابیمزین هتشذگ لاسداکسا هدن رب

 و نیوناج « زکاه دراوه یاهملیف نیرتهب زا یکی ۷
 تسا نیت رامنید

 نیدلا ومادو یچگ غاب یاهملیفلاسونسمک هشيپ رنه -۸
 .لیلدیب شروشو نکپددزود ۵۵ یاهملیفنادرگ داک 4

 دن ولا سوریس : هدننک حرط

 ناگ دن رب حیحص خساپ ۲]

 هدامش هلجم تاقباسم
۱۷۷ 
 ملیف رد ادن افنیج

 بیقعت -ول ابتک :یاهب
 نه

 یراهب یاهسوه -رازفلع
3 

 رامق ؛ ترگ رامن
 یا هب رگ هچب-یتانیسنیسزاب

 قالش اب
 اباب ؛ تنارگ یراک-

 امعم -ذاغ
 ملیف ٩ زا ریوصت ۶ 8

 - هک رزب دارف 0
 لانیدراک -هلکشوخ امریا
 داه ون رتکد - ناگدنرپ

 تاقباسم ناگدنرب
 زا ۱۷۷ هدامش هلجم

 حیحص خساپ ۷۹۸ نایم
 -1:نایاقآ و اهمناخ

 (نارهت) بوجحم شوی راد
 یرداذ هلال نارمک - ۲
 یک ۳ (نارهت)

 انعر - ۴ (نارهت
 -۵ (نارهت) هنکن

 یداهرف یلع دمح

 (زاریش)
 میقم ناگدنرب 07

 یریصن

 هک دنتسه هحفص ددع

 جات هلی ض
 دهاوخ لاسرا
 نووهتب هزاتم هب هعجارم

 یم (یرهچونم نابایخ)
 ددوم تاحفص دنتاوت
 دننک باختنا ار ناغهقالع

 همحم یاقآ یا
 هدنیآ هدامخ ذا یداهرفیلع

 نیا دد تکرش یارب
 ؛ ملیف ٩ نیا ذا هقباسم

 . دیربب مان اد ملیف ۴ |



 آب ظ ۷ 0 ۸ 1 2 ۳

۶ :۲۷ 
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 1۳68262( 4۳24 اعصصمص ۳6۵ ۵جع بر ۲
 10۷6 200 1 کن انع

 ۸ عاتآ 50 5۷6۵۱ اطقن طمع دادم 4
 16 گانص ۲۵5۵ زط ۵6 زا

 ۱۷۰ ۳2884 ۱۵ ینصصصصعت 1موا زط 10۷6 ظع-
 2621 (ظع ۱6۴۱۵۶ ۶

 1۳6 ناکام ۵۲ ظع اهنوطاع طنذ دچ
۶ ۳۵ ۱۷۵۲۵6 12۱۳6۲5 

 اعصت0ح ۱۳6۵ ۷۵۲۲ )ار هه اطع اعصمص
 210۱۷۵۲ رو ۲

 ظبا طع دن ۵۲ (طع ۵ومع اعصمح زک 2
 اطنصع 096 یصصما

 مع ۱۲۵۶ ۷۵۲۲ تخریب ص0 اطع اعصصمم
۲ 15 10۷۷6۲ 

 ظانا 1ع ۲۳: ۵۲ ۱۳6 000۲ 16۳60 ع 2
 اطنصع ۵صع قصصو ما.

 نوع قاب ٩۳ 1عا زاطمانا 2 ۵۲۵, وجع
 ۸۵01 20/۵ ۱۱۵ وان

 جک زد ۱۳۵ 427 5۳6 ۱۶۲ طعطنص4 ۲ صعس
6 ۱24 5۱۶ ۱۷۱۱۸۱ 
۴ ۲0۲ ۲۸۶ ۱6۲۱ 5۳۶ 

 ]5 ۵ یعصمج ۱216 طابا (نع
 ۸ ده4ع ۲ صقح طانا هزعم[ ۱0۷, ۲ کنصو

 ۱۳6۹ ۷۷۵۳۵ ۱۵ الوات
 12۳۵۶ ۱۳ ۷۴۲۷ ۳۳عالال, دص4 اطع ]عدم

۱ 0۷۴۲ 
 ابو (اع (هینا ۵۶ ع موم اعوحمد اف 8

 اطنصف ۵96 ص0 قا

 هدنخ گنهآ . میدنادنگقشع دد قرغ
 وحم مرطاخ زا اد مردپ تاملک وا
 : .درکیم

 ومیل لگ و تسابیز ومیل تخرد

 زپ ول ینیرت

 ومیل تخرد
 مددپمدوب یکچوکر سپ هک یتقو

 تخرد نیازاو اجنیا ایب 3 -
 «ریگبیسددابیز یومیل

 نیا مهم « مرسی و : تفک مردپ
 هتشاد نامیا ینک یمیح هجن اب هک تسا
 . شاپ

 4 ,ینیبیم هک ه چن ابن
 ومیل لگو تسابیزومیل تخرد

 دمت ی یویم ان تعاید
 (۲)ددوخ دوشیمن هک تسا یزیچ

1 
 تخددریز مدادلد و نمژود كي

 .میدوب هدیشک زا رد ومیل
 یتقوهکدوب نیل زاد نانچ یرتخد

 الاب نامسآ دد باتفآ دیدنخیم
 . دمایم

 ۰ ومیل تخرد ریذ اد ناتسیات

 یزیچهداچیب یومیل یهویماما تسابیز
 (۲)ددوخدوشیمن هک تسا

3 
 هملک كي نودب میويحم

 .دربدوخام اد باتفآو تفد فرح
 یاجب دوخرس تشپ هک یکیداترد

 وا . تسا هدرک هچ هک مدیمهف تشاذگ
 .دوب هتفکكرت یرکیدرطاخب ارم

 یعقاد یلو یداع یناتساد نیا
 یلورتنیگهود:ا یدرم نمكنيا .تسا
 وت یارب اد تاملک نیا و مرتهدیمهف
 . مناوخیم

 ومیل لگو تسابیز ومیل تخرد
 . تسابیز

 یزیچ هداچیب یومیل یهویماما
 .(۲)ددوخدوشیمن هک تسا

 ذود كي



 اب ۱۹۶۶ لاس رد 8
 رپ نیریاس و اهلتیب هکیدوجو
 ایتد یاهرتسک را نیرتادضورس

 نیرتشورخرپ كلذعم , دناهدوب ۲
 هدتناوخ هب قلمتم لاس تاحفص
 زا .یلسیرپ سیولا : تسیرکید
 ایند مامت رد یلسیرپ سیولا
 هحفص نویلیم كي زا رتشیب
 هجیتت رد و تسا هتفر شورفب
 لاس « یئالط هحفص » هدنرب وا

 ییولاژآ دعب . دشابیم ۶
 نسیرتشوررفرپ اه,
 دعب . دناهتشاد

 سپس و « ونیمود نتف »
 یب زا رک كنيبنایمنیادد.یب زارک

 شورقب ۱۹۶۵ لاسات 1 لاس
 « ییذارک کنیب زا نعب

 نستخورفاب ار مود ماقم اهلتیب
 دناهدشزئاح هحفص نویلیم |

 سیول |بیصن موس ماقم هرخالاب و
 ۱۱۵ نوتک ات و هدش یلسیرپ
 .هتفر شورفب وازا هحفصنویلیم
 71و نطتتعااوو» -هحفص

 تدارک هتف طموتق هک
 نیرتشورف رپ زا یکی هدشهدناوخ
 ات و تسا كيزوم خیرات تاحفص
 نیا ذا هخسن نویلیم ۲۵ نونک
 هتفر شورفب ایئدسارسرد هحفص
 شا

 نییرتروهشم زا یکی لقق
 1۹۶۶ لاسرد اپورایاهرتسک را
 ولو ظهاطوتو »
 یابیژرایسبهگنهآ اب هکدراد مات
 ۰ ۲م عاتص هلص اب عهجصع

 هطلصف هجوم »
 س (دیبات دهاوخن رگید باتفآ)
 . دناهدرک اپب یناوارف یادصو
 رظن زا هک نانآ یدعب یاهكنعآ

 رارق یئالاب حطس رد زین یرنح
 :ژا دلت رابع ,دن راد

 (نم قاتارد)
۲ 11۳ 11 - 

 (هبنش یاههچب )
60 ۳087 58- 

 میارب یزیگنا مغ هنارت)
 ( درادن دوجو

6 10۳ 508825 8828 10 - 

 (ناتسب ات)
 سس 9

 (ناجیهكي یارب طقف)
 - لاتفاب 20۲ 8 7۲

 رد هنافساتم ژرداربرک او
 رهب . دناهدشن هتخانش امروشک
 نیرخآ ندمآ هدرپ یور اب لاح
 «داشقاب» ودراب تیژیرب ملیف

 میهاوخ انخآ ناشکیزومو اهنآ اب
 . هش

 زامصوتو . رتسکدا
 دین زب قرو



 وبحمو ترهش جوا هب هکدوب
 ؟رابعدو رک نیلاعاشما :دنهلمو
 یند »۰ « رتپیلیف ناج» زا
 و « تویلا ساک » ۰« یترهود

 و ردیل . « مای لیج لچیم »

 (هق) مهو رگ
 رد مه 280 اطو و9

 رپ و نیرتدوهشم زا هتشذگلاس
 ایند یاهرتسک را نیرترادفرط
 یئاکیرمآ هورگ نیا . دناهدوپ
 كنهآیفرعماب رابنیل واارشتبل اعف
 011601 0وعصتصو»
 هگنهآ اب دمب و درک زاغآ

۱۵۵۵۵ ۱/۵808 .۰ 

 ناج ه هرکه رم
 و تسا نالیاد باب یمیدق تسود
 «زاپ اپدن ازامام»هورگ یاههگنهآ

 .دوشیم هتخاسوا طسوت

۱ 00۱۲ ۲۴ 
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 قموموج9*و و9002 ۵9و ۱۵ ۷۵ الو ۱۵۵۷ ها ۵ زا ۵
 طون0۵ 10 2وانعم ۳۵۷ 10 ۱۵۷۵ ۷۵ 5067۱ ۱۵ ۵۵ /) ۹
 وم00۵ هم ۱۳۵۱ هان۲ ادعا نوح ۱۵۵ 1۵۲ افم امجو | ۲۵ ده
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 8با ۱ ۵00۱ ععو ۷ظ۵۱ قوفماو یر | ۱ عفما او !ههانوو

 1۳6 ۷۵زب / اما ۳۵ یاه ماوهقم ۱۵۱ 0۵ دار
 ۱ ممتا اوا الو قوحر هیوو ههق ۵ یمنصق | ۱ ۷۵۵۱ هما

 10۲ هه طنوو نانا ۱۵۱ رو طو ه۳هنج0, ۱۱۷۵۸۸ عام ۱
 ۱۷۵۵0 ۱۳۵ ۷۵۵۵۲ / ۲۲۳/895 عح0اتا زلوات 10 ۲۳۷ ۰

 ؛عمو | قورت یهو ۷طعا مومواو یهر, | ۱ ۵9۱ ۳۵ام اههااوو
 او ۷۷۵زب / اما ۳۵ داهزل ماههعم ۱۵۱ ۵

 5مورد قمف عمو ۱ 9900۵ و۵۱ المان 1۲۵و ۱ ۵۵۵۲
 ایواا (و۲وفا مدمبنا ۱09 بهر زا نوه او ۵۵. | 00و قهر 00۱
 مو اه« حله ۱ ۷/۵۱ دطس ۱۳۵0 ۷۵ ۷۵/۵ ؟زوطا ۵و۵ ۱۳۵

۷ ۷۵۲۵ 
 ۸وف بیو بوم یعاو ۷طعا مووواف یهو, | ۷۷۵ ۷۵۴۲۱ ۱0و

 زا هرم, / ۷۷۵ ۷۵۵۲ 0۵۵۵ 10 ۱۵۵ 0۷۵

 شوگدننکیم همزمز یتقو ناشیاهف رحهب نسوز ارب ینول
 دادمهاوخت

 نخس وت زا نم شوک دد همزمژ هپ مهدیمت یتسهآ
 دنیوک یم

 هچ مدرم هک مهدیمن یتیمها اریز هاگتنمپدوچهچوت هکدنیبب دیاب رفنكي
 .دنیوگیم ینکی م

 + تسین مدوخ تسد ساسحا نیا رظنپ ددقچ ام هکدوش هچوتم دی اب رفنكي
 داذگب منکیم شهاوخ منامی داذگی میسريم قثاع

 ددقچ امهسوب نیرخ آهک یوکب دی اب رفن كي
 - میتفگر یخب بشاتدیشکل وط

 هچ مدرم هک مهدینب تیمها یلو
 دنیوگیم

 تسین مدوختسد ساسحا نیا
 داذگپ منکیم شهاوخ « منامب راذگپ

 «منامی
 + دشابوت راظتنا فالخ هک مثک یمن یدات

 ۰ دینشیهاوخن |رهیادص

 تدانک راذگب طقفتساوخ مهاوخ یزیچوت زا
 شاپ

 < من امپ
 دازآ ارت هک نیببد شاب زود كي

 :درک مهاوخ

 میهاوخ شومارف
 ۰ درک

 و دوب امابقح هکدادمیهاوخناشن اهل آب
 هدندرکیم هابتشا اهنآ

 یم هچ مدرم هک :ميهديمت یتیمها و
 ۰ دنیوگ

 اد هتشذگ زود كي



 شزراب یت راجت تخت كي رب هک تسا یتاطلسا رتانیس كتارفشردپب

 شرتخدب یکنارف شیپ یتدع نیا دوجواب . تسا هتشن رالد نویلیمكي و یس
 «؟یدسب نمب یرادن رالد یمک هی یسناث, یاهآ» :دیوگیمو دنکیم نفلت
 :دی وگیمشردپب و دنکیم ندیدنخب عورش دعبیل و دن زیم شت امیاهظحل یسا اف

 یلیخارت نیس هکنیالشزورنآ «؟یراد جابتحا ردقچ .مراد لوپهک هتبلا
 : دیوگیم شرتخدهب و دنکیم ماعت ار یلویعم یایفرح دوز ینادیم چیه

 « یبتی راب_« اههمکچ» هک
 «آیشاب هتشاددمآ رد لاسدد دالدرا زه ۴۰۰ ی اوتیم الاح هک ین ادیم چیه

 یساسن یارب هک تسا یگنهآ نامه ؛اههمکچ» زا !رتانیس دوصقم

 هاد زوررد هحفص هخنن رازههاجنپ لد ٩ دن ور

 هک یسگنهآ نامه ینعی ۰ دروآ رابب تیقفوم یاهفرح هدنناوخ كي ناونعب
 9و0 طوواع هبو ۵م ۲۵۲ ۷۱

 تدمردو .دداد ما (دن اهدش هتخاس نتفرهاد یارب اه همکچ نیا )
 دادعت و دش ایئد رد كبس كيزوم تاحفصنب رتشورفرب زا یکی یمک

 نیاندن اوخ یارب یسن ان . دیسد هییکنویلیمهس هب اکی رمآ رد طقف ششورف
 روبج ابورا یاه رهش و اکی رمآ هداق ترزب یاهرهش رسارس رد گنهآ
 كي لمحت هک ناتسبات رد یتح و دشاب هتشاد اپب همکچ تدم ماعآ رد دوب
 نیا زا دایز یسناث نیا دوجو اب یلو تسا لکش+ راسب یتاه شفک نینچ
 هتشا داپب یتحارا یاه شف اب
 .دورب هاد نیریاس زا رتدنت ضوع ردو دشاب

 هکدوسب لاس جتپ یسنان ءاه همکچ» گنهآ ندمآ دوجوب زالبق
 تسدب یریگمثچ تیقفومزگ ره یل و درکیم طبض هحفص شردپ هسوء یارب
 یکیرد .دوش اهلیفدد یزاب و امنیس راک دراو تفرگ میمصت دعب . درواین
 دوسب یزابهه روهشم یءادن اف یرنه»رسپ ادناق رتیپاب شیاهلیف نی رخآ
 وصخب اهن ًابن رمیمن ان دن درک هلمح یسن اث اکودره هب ًادیدش نیدقتنم یلو
 لاسددد هک شایوشان ز یگدن ز رد یتح دروخیم تکش اه هنبمز همه رد

 دادیم حیجرت و درکیمن یتحارا راب

 هیل وژهامرد_هتشذگ لاسو درک جاودزا زدنسیمات یلاکی رمآ هدنن اوخاب ۹۶۰
 . تفرگ قالطوا زا

 دد ادشدوخیتس ابیم ارت انیسكن ارق رتخد هکدیسریمرلظنب رواعلی |
 طسوت هسک « اههکچ » ناهگانیل و دنک هدامآ یتیقفوممدع ه وگ ره لب قم

 و یگدن ز ؛هدش هتشو شیادصو وا صوصخم «
 . درک وعیلکب ادیس ان تشون رس

 هدشرشتنم اب وداو اکی رمآ رد آر یخاهکارتانیس ینان تاحص نبرخآ
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  انیسیسن ان )۱۱۷۵86۷ 5106160 ۱۰2 »ا ونعتحت تسای
 كردعب و.تداهدن |وخلاحب ات یوهک ی اهگنهآ هیلک زا تس (هع

 هک ین اتساد رطاخب .بیجع رایسب رود ۴جهحفص
 روطب و اهلتیب طسوتنآ گنهآ هک درادما «0وب (:زوموم» رود۴وهحفص

 یاهدنن اوخاکدشاب هتشاد هقب اس رتمکدی اش

 نباما .دنکیم فی رع

 اهدشهتخاس نونل ناج رتقیقد
 .تداهدوب هیدهكی رتشیب مهرابنیاو دسیونب گنهآ یرگید هدنناوخ یارب
 ناشریخا رفس ماگنه اد ( زوررفاسم ) < 9و ۷,زمموم » گنهآ اه لتیب

 هب هیده ناونعب دن وشیم انشآ انیس یسن اف اب اجن۲ رد هک اکی
 . دنهدیم وا
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